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 پیشگفتار
شاپرک است که به منظور اطالع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور  17مستند حاضر, گزارش شماره 

گیری و اجرایی منتشر شده است. های تصمیما هدف کمک به فعاالن حوزه پرداخت الکترونیک در عرصهو ب
گذرد, بازخوردهای گوناگونی دریافت شده که تا حد امکان مورد توجه ها میدر مدتی که از انتشار این گزارش

بخش  5ین گزارش حاضر در قرار گرفته و جزئیات بیشتری را به این گزارش افزوده است که حاصل آن تدو
 اصلی زیر است: 

 پردازد. های کالن اقتصادی شاپرک میکه به بیان شاخص« جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»بخش  .1

که عملکرد ابزارها و خدمات مختلف شبکه پرداخت و « های عملکردی شاپرکشاخص»بخش  .2
 کند. ای آنها را تشریح میضریب نفوذ منطقه

شده و آمادگی شبکه در پذیری حسکه میزان دسترس« پرداخت کارتیکیفیت خدمات »بخش  .3
 کند. های پرداخت کارتی را بیان میپذیرش تراکنش

ها را در که نتیجه فعالیت شرکت« های ارائه دهنده خدمات پرداختبررسی عملکرد شرکت»بخش .4
 دهد. نشان می کشور و هر استان

های که به بیان میزان مساعی بانک« و پذیرندههای صادرکننده عملکرد بانک بررسی»بخش  .5
 صادرکننده و پذیرنده در صنعت پرداخت الکترونیک کشور پرداخته است. 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار
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 نگاه های عمده اقتصادی و عملكردی شرکت شاپرک در یکشاخص .1

های مختلفی که جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک, بصورت تفصیلی در این گزارش معرفی و شاخص
های های شاخصاست. بخش اند, در جدول در یک نگاه, به طور خالصه و در چهار دسته ارائه شدهمحاسبه شده

 است: بندی شدهجدول در یک نگاه به صورت زیر تقسیم
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 1395ماه  آبانهای عملکردی شاپرک در شاخص 

  نیکی کارت های کیفیت انجام خدمات پرداخت الکتروشاخص 
 های ارائه دهنده های بازار شبکه پرداخت پرداخت الکترونیک کارتی )شامل عملکرد شرکتشاخص

 های صادرکننده و پذیرنده( و عملکرد بانک خدمات پرداخت

 جزئیات و توضیحات بیشتر هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه بیان شده است.

 

 جدول در یک نگاه

 

 

 

 

شاخص   های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه
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جایگاه شاپرك در اقتصاد ملى 1

10/79 درصد نسبت ارزش تراکنش هاى شاپرك
 به نقدینگى

96/49 درصد سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکى
 به تولید ناخالصى داخلى (GDP) (برآورد)

2/93 درصد نسبت اسکناس و مسکوکات در دست
 اشخاص به نقدینگى

سهم از نقدینگى

تعداد تراکنش هاى شاپرك 

1,179,366,907میلیون ریالارزش تراکنش هاى شاپرك

آمار عملکردى

شاخص هاى عملکردى شاپرك 
در آبان ماه 95 2

6/82 درصد رشد اسمى ماهانه آبان 95 نسبت 
به مهر 95

6/17 درصد

رشد اسمى و حقیقى ارزش تراکنش ها

46/66 درصد رشد اسمى آبان 95 نسبت 
به آبان94

رشد حقیقى ماهانه آبان 95 نسبت 
به مهر 95

34/44 درصد رشد حقیقى آبان 95 نسبت 
به آیان94

2/49 درصد ابزار پذیرش اینترنتى

10/97 درصد

سهم هر یک از ابزارهاى پذیرش از تعداد تراکنش ها

86/53 درصد کارتخوان فروشگاهى

ابزار پذیرش موبایلى 

1,046,020,709 عدد

* نسبت به آخرین آمار منتشر شده

96/86 درصد خرید کاال و خدمات

3/14 درصد

سهم مبلغى هر یک از انواع خدمات شاپرك

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

73/88 درصد خرید کاال و خدمات

19/41 درصد

سهم تعدادى هر یک از انواع خدمات شاپرك

6/71 درصد مانده گیرى

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 998/86 کل ابزارها

 987/70

ضریب نفوذ منطقه اى 

1/83 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 9/32 ابزار پذیرش اینترنتى

 18/18 کل ابزارها

 15/73

سرانه تراکنش هاى هر ابزار پذیرش به ازاى افراد باالى 20 سال کشور

1/99 ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

 0/45 ابزار پذیرش اینترنتى

استان تهران بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهى

47,108 عدد
استان تهران

نفوذ منطقه اى کارتخوان فروشگاهى فعال سیستمى

0/137 عدد
بیشترین سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهى    استان یزد

بیشترین تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهى

27/29 عدد
استان هرمزگان

بیشترین تعداد سرانه تراکنش هاى 
کارتخوان فروشگاهى

 712/55 نسبت متوسط دهک دهم به دهک اول

نسبت دهکى مبالغ تراکنش ها

سرانه ابزارهاى پذیرش فعال سیستمى به ازاى هر 10،000 فرد باالى 20 سال کشور

1,314,408 عدد
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کیفیت انجام خدمات پرداخت 
الکترونیکى کارت 3

89/68 درصد درصد تراکنش هاى موفق به کل تراکنش ها

99/960 درصد درصد تراکنش هاى موفق سوییچ شاپرك به 
کل تراکنش ها

سهم تراکنش هاى موفق

1/73 درصد خطاى پذیرندگى

0/39 درصد

سهم هریک از خطاهاى رخ داده در تراکنش ها

12/62 درصد خطاى صادرکنندگى 

خطاى شاپرکى

84/61 درصد خطاى کاربردى

0/66 درصد خطاى کسب و کار

98/41 درصد دسترس پذیرى حس شده شبکه

99/960 درصد دسترس پذیرى حس شده شاپرك

دسترس پذیرى حس شده خدمات

0/0536 درصد درصد تراکنش هاى معوق از کل تراکنش ها

88/49 درصد درصد تغییرات تراکنش هاى معوق

تراکنش هاى ناتمام

شاخص هاى بازار شبکه پرداخت
الکترونیکى کارتى در آبان ماه 95  4

باالترین سهم از کل تراکنش هاى بازار
باالترین سهم مبلغى

تراکنش ها از کل بازار
32/06 درصد
به پرداخت ملت

32/36 درصد
بانک ملت

باالترین سهم تعدادى
تراکنش ها از کل بازار

35/25 درصد
بانک ملت

23/33 درصد
به پرداخت ملت

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

57/37 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

55/24 درصد
بانک ملت

58/42 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

44/20 درصد
آسان پرداخت

پرشین

30/46 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

30/27 درصد
به پرداخت ملت

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

25/74 درصدابزار پذیرش اینترنتى
به پرداخت ملت

32/72 درصد
بانک ملت

73/10 درصدابزار پذیرش موبایلى
بانک ملت

41/34 درصد
آسان پرداخت

پرشین

30/53 درصدکارتخوان فروشگاهى
بانک ملت

26/15 درصد
به پرداخت ملت

(HHI) شاخص هرفیندال-هیرشمن

37/98 درصد کارت هدیه و
 بن کارت

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

1,871ابزار پذیرش اینترنتى

ابزار پذیرش موبایلى

کارتخوان فروشگاهى

2,878

1,450

1,670

5,579

1,290

بانک صادرات ایران

58/61 درصد بانک ملى ایرانکارت اعتبارى

21/76 درصد بانک ملى ایرانکارت برداشت
شاخص اثربخشى کارتخوان فروشگاهى فعال سیستمى

 1/738 باالترین میزان
 شاخص 

 0/373 کمترین میزان
 شاخص 

 به پرداخت ملت

الکترونیک کارت دماوند

نسبت خطاى پذیرندگى به کل تراکنش ها

1/281 درصد باالترین میزان
 شاخص 

0/054 درصد کمترین میزان
 به پرداخت ملت شاخص 

الکترونیک کارت دماوند

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

سهم کارتخوان هاى کم تراکنش و فاقد تراکنش از پایانه هاى فعال

31/52 درصد باالترین سهم

6/56 درصد  به پرداخت ملتکمترین سهم 

کارت اعتبارى
 ایران کیش
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .2
های شاپرک به نقدینگی, در این بخش تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش

های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در شده است. به عالوه روند ارزش تراکنش
ان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی تواین بخش مقایسه شده است که در نتیجه آن می

نیز  GDPهای الکترونیکی کارتی شاپرک از کل را در طول زمان مشاهده کرد. محاسبه سهم ارزش پرداخت
 شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. 

 

مرکزی ج.ا.ا. ای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک ه*کلیه شاخص
های این بخش باشد که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر در ماه جاری, شاخصمی

 باشد.های شماره پیشین گزارش میتکرار شاخص
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .2
های شاپرک به نقدینگی, در این بخش تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش

های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در شده است. به عالوه روند ارزش تراکنش
ان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی تواین بخش مقایسه شده است که در نتیجه آن می

نیز  GDPهای الکترونیکی کارتی شاپرک از کل را در طول زمان مشاهده کرد. محاسبه سهم ارزش پرداخت
 شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. 

 

مرکزی ج.ا.ا. ای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک ه*کلیه شاخص
های این بخش باشد که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر در ماه جاری, شاخصمی

 باشد.های شماره پیشین گزارش میتکرار شاخص

 

 

1.جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی
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 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .2.1

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

اطالعات این  1-1شود. جدول که به صورت الکترونیکی پرداخت شده, محاسبه می 2درصدی از نقدینگی
 دهد. شاخص را نشان می

توسط بانک مرکزی ج.ا.ا., در  1395 ماه آبانمهر و شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی در 
 ( استفاده شده است.1395ماه نخست  6محاسبه این شاخص از اطالعات موجود )

 1395 ماه نخست سال ششدر  ینگیشاپرک به نقد یهاش تراکنشماهانه نسبت ارز یسهمقا  1-2جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

های ارزش تراکنش
 شاپرک

 )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

 %9/69 1.048.330.237 10.818.800.000 تیر

 %10/28 1.130.214.652 10.992.000.000 مرداد

 %10/79 1.211.637.594 11.227.100.000 شهریور

 

درصد از کل  79/10های شاپرک ماه ارزش تراکنش شهریورشود در مالحظه می 1-1همانطور که در جدول 
, شهریوردر ماه  داشته است. درصدی 51/0 افزایش, مردادنسبت به ماه  این شاخص است که نقدینگی بوده

                                                 

 
 .1-2-7رجوع شود به پیوست   1
در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و  ی نقدینگی و اسکناس و مسکوک. آمارها 2-2-7رجوع شود به پیوست   2

 های اقتصادی استخراج شده است.های گزیده آماربانکی در گزارش

1-1.نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

13 
 

 

درصد( بوده و لذا نسبت ارزش  14/2رشد نقدینگی )درصد( بیش از  20/7های شاپرک )رشد ارزش تراکنش
 داشته است.مرداد افزایش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه تراکنش

از طرف بانک مرکزی انتشار  1395 آبانمهر و لید این گزارش, آمار میزان نقدینگی ماه از آنجا که در زمان تو
در  1395ماه سال  شهریورلغایت  1392های شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال نیافته, نسبت ارزش تراکنش

 مقایسه شده که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص است.  1-1 شکل

 
 1395 شهریورلغایت  1392 اپرک به نقدینگی از ابتدای سالهای ششاخص نسبت ارزش تراکنش روند مقایسه 1-2شکل 

 

های های مشابه سالنسبت به ماه 1395ماه نخست سال  شود که در چهارمیمالحظه  2-1با توجه به جدول 
های شاپرکی, میزان شاخص کمتر بوده و از رشد ارزش تراکنشدینگی نقبه سبب فزونی رشد  1393و1392

 سه اما در  .قرار گرفته است 1393و  1392تر از روند شاخص در دو سال پایین 1-1روند این شاخص در شکل 
پیشی  های شاپرکی از رشد نقدینگیرشد ارزش تراکنش میزان, 1394نسبت به  1395 شهریورمرداد و تیر, ماه 
 است. قرار گرفته 1394سال  شکلباالتر از در این سه ماه  شکلبا افزایش میزان, ه و لذا گرفت
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درصد( بوده و لذا نسبت ارزش  14/2رشد نقدینگی )درصد( بیش از  20/7های شاپرک )رشد ارزش تراکنش
 داشته است.مرداد افزایش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه تراکنش

از طرف بانک مرکزی انتشار  1395 آبانمهر و لید این گزارش, آمار میزان نقدینگی ماه از آنجا که در زمان تو
در  1395ماه سال  شهریورلغایت  1392های شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال نیافته, نسبت ارزش تراکنش

 مقایسه شده که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص است.  1-1 شکل

 
 1395 شهریورلغایت  1392 اپرک به نقدینگی از ابتدای سالهای ششاخص نسبت ارزش تراکنش روند مقایسه 1-2شکل 

 

های های مشابه سالنسبت به ماه 1395ماه نخست سال  شود که در چهارمیمالحظه  2-1با توجه به جدول 
های شاپرکی, میزان شاخص کمتر بوده و از رشد ارزش تراکنشدینگی نقبه سبب فزونی رشد  1393و1392

 سه اما در  .قرار گرفته است 1393و  1392تر از روند شاخص در دو سال پایین 1-1روند این شاخص در شکل 
پیشی  های شاپرکی از رشد نقدینگیرشد ارزش تراکنش میزان, 1394نسبت به  1395 شهریورمرداد و تیر, ماه 
 است. قرار گرفته 1394سال  شکلباالتر از در این سه ماه  شکلبا افزایش میزان, ه و لذا گرفت

 

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

دین
رور

ف

شت
دیبه

ار

رداد
خ تیر رداد
م

ریور
شه مهر بان

آ آذر ی 
د

من
به

فند
اس

1392 1393 1394 1395



16

15 
 

 

 1395 1394 1393 1392 شاخص ماه

رشد 
1395 

به 
1394 

رشد 
1395 

به 
1393 

رشد 
1395 

به 
1392 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/82% 12/75% 10/58% 10/79% 0/21% -1/96% -0/03% 

 .2-1جدول ادامه *

 نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی .2.1.1

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را 
 ارائه شده است. 3-1, در جدول 3ممکن ساخته

 1395 ماه نخست سال ششدر در دست اشخاص به نقدینگی  ت اسکناس و مسکوکایسه ماهانه نسبمق 3-2جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

در  اسكناس و مسكوک
 دست اشخاص
 )میلیون ریال(

نسبت اسكناس و مسكوک 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی
 %3/18 324.500.000 10.218.500.000 فروردین

 %3/06 318.300.000 10.385.200.000 اردیبهشت

 %2/94 311.600.000 10.595.000.000 خرداد

 %3/00 324.900.000 10.818.800.000 تیر

 %2/94 323.400.000 10.992.000.000 مرداد

 %2/93 329.200.000 11.227.100.000 شهریور

 

 

ک در از کل نقدینگی, متعلق به اسکناس و مسکودرصد  93/2تنها  1395ماه  شهریورشود که در مالحظه می
 داشته است. 01/0 کاهش مردادکه نسبت به ماه  دست اشخاص بوده است

                                                 

 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیدر دست اشخاص از سا اسکناس و مسکوک یآمارها. 3-2-7رجوع شود به پیوست  3

 14 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگزی هاگزارش
 

 

 1395 تا 1392 دومماه سه های شاپرکی و نقدینگی در مقایسه تغییرات ارزش تراکنش  2-2جدول 

 1395 1394 1393 1392 شاخص ماه

رشد 
1395 

به 
1394 

رشد 
1395 

به 
1393 

رشد 
1395 

به 
1392 

 فروردین

ارزش تراکنش  
 %158/24 %55/31 %27/21 786.388.187 618.174.762 506.334.172 304.512.727 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

4.604.983.000 6.487.519.700 7.887.582.700 10.218.500.000 29/55% 57/51% 121/90% 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

6/61% 7/80% 7/84% 7/70% -0/14% -0/11% 1/08% 

 اردیبهشت

ارزش تراکنش  
 %104/06 %31/07 %21/62 994.293.647 817.558.822 758.568.789 487.266.669 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

4.669.791.200 6.499.722.200 8.004.470.300 10.385.200.000 29/74% 59/78% 122/39% 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/43% 11/67% 10/21% 9/57% -0/64% -2/10% -0/86% 

 خرداد

ارزش تراکنش  
 %109/80 %44/48 %25/37 1.035.680.994 826.096.694 716.821.340 493.641.133 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

4.729.530.500 6.180.858.000 8.166.675.800 10.595.000.000 29/73% 71/42% 124/02% 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/44% 11/60% 10/12% 9/78% -0/34% -1/82% -0/66% 

 تیر

ارزش تراکنش  
 %113/64 %45/50 %30/19 1.048.330.237 805.259.008 720.514.662 490.695.611 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

4.796.738.800 6.292.551.000 8.323.779.900 10.818.800.000 29/97% 71/93% 125/54% 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/23% 11/45% 9/67% 9/69% 0/02% -1/76% -0/54% 

 مرداد

ارزش تراکنش  
 %129/83 %55/85 %30/75 1.130.214.652 864.426.168 725.174.526 491.754.544 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

4.918.241.900 6.407.650.600 8.508.000.000 10.992.000.000 29/20% 71/54% 123/49% 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/00% 11/32% 10/16% 10/28% 0/12% -1/04% 0/28% 

 شهریور

ارزش تراکنش  
 %121/07 %45/35 %31/22 1.211.637.594 923.393.663 833.608.829 548.077.241 شاپرک )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

5.063.964.500 6.538.164.100 8.727.500.000 11.227.100.000 28/64% 71/72% 121/71% 
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 1395 1394 1393 1392 شاخص ماه

رشد 
1395 

به 
1394 

رشد 
1395 

به 
1393 

رشد 
1395 

به 
1392 

نسبت ارزش شاپرک 
 به نقدینگی

10/82% 12/75% 10/58% 10/79% 0/21% -1/96% -0/03% 

 .2-1جدول ادامه *

 نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی .2.1.1

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را 
 ارائه شده است. 3-1, در جدول 3ممکن ساخته

 1395 ماه نخست سال ششدر در دست اشخاص به نقدینگی  ت اسکناس و مسکوکایسه ماهانه نسبمق 3-2جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

در  اسكناس و مسكوک
 دست اشخاص
 )میلیون ریال(

نسبت اسكناس و مسكوک 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی
 %3/18 324.500.000 10.218.500.000 فروردین

 %3/06 318.300.000 10.385.200.000 اردیبهشت

 %2/94 311.600.000 10.595.000.000 خرداد

 %3/00 324.900.000 10.818.800.000 تیر

 %2/94 323.400.000 10.992.000.000 مرداد

 %2/93 329.200.000 11.227.100.000 شهریور

 

 

ک در از کل نقدینگی, متعلق به اسکناس و مسکودرصد  93/2تنها  1395ماه  شهریورشود که در مالحظه می
 داشته است. 01/0 کاهش مردادکه نسبت به ماه  دست اشخاص بوده است

                                                 

 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیدر دست اشخاص از سا اسکناس و مسکوک یآمارها. 3-2-7رجوع شود به پیوست  3

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگزی هاگزارش

1-1-1.نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی
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 4نقدینگی ترکیب سازیکاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم .داشته باشدتداوم 
 بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی, پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شودبازه زمانی اخیر در 

های ه پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و خدمات مورد تقاضا, با گسترش زیرساختو بخشی از نیاز ب
 الزم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

ینگی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقد شود شاخصیمالحظه م 2-1همانطور که در شکل 
های بوده است. جهش 1394و  1393, 1392های نی سالهای پایاجهش در ماه 3در مدت مورد بررسی دارای 

رخ  سال یانیپا یاسکناس و مسکوک به بازار در روزها یشترمردم به پول نقد و عرضه ب یازن یلبه دلیاد شده 
 داده است. 

 

 در طول زمان GDPو های شاپرک بررسی ارزش تراکنش .2.2
های صورت قاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداختبر اساس انتظارات و در حالت عمومی, رابطه مستقیمی بین ت

پرداخت  گرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی و یا نقدی
سایر عوامل,  و یسیاسرکود و رونق اقتصادی, اوضاع از قبیل تورم, نرخ بهره,  یعواملشود. از سوی دیگر می

مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی, با کاهش فتار عادات و ربر تقاضا, 
تقاضا 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. 

هایی عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد های الکترونیک کارتی, به تنبه عبارت دیگر روند ارزش پرداخت
های کارتی را با جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و الزم است بررسی ارزش تراکنش

های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی و دوره 5های تجاریتوجه به وضعیت سیکل
 مورد تحلیل قرار داد.

                                                 

 
 ینده است.منظور کاهش سهم پول پرقدرت از ترکیب نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزا 4
 ینگر آن است که ایانآن کشور نما یاقتصاد یتاز سطح فعال یاریبه عنوان مع یهر کشور یناخالص داخل یدتول یخیروند تار یبررس 5

 معروفند. یتجار هایسیکلبه  یاقتصاد یاتنوسانات در ادب ینروند رشد بلندمدت نوسان کرده است. ا یکها, حول در طول سال یرمتغ
16 

 

 

های شاپرکی و اسكناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش .2.1.2
 مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش
های پرداخت الکترونیک و اده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنشدست اشخاص به نقدینگی را نشان د

 سازد.حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان, ممکن می

 
 ت اشخاص به نقدینگیدر دس ای شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوکهنسبت ارزش تراکنش مقایسه  2-2شکل 

های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش شکل
ماه  فروردیندرصد در  61/6( به طور کلی صعودی بوده است و از 1395سال  شهریورتا  1392)ابتدای سال 

این در حالی است که درصد اسکناس و افزایش یافته است.  1395ماه  شهریوردرصد در  79/10به  1392
درصد  93/2درصد به  07/6روندی در مجموع کاهشی داشته و از  مدت سهمسکوک به نقدینگی در طول این 

 درصدی نسبت 14/3 یکی از دالیل کاهشگسترش نفوذ ابزارهای پذیرش, به عبارت دیگر, رسیده است. 
 رود این روند کاهشی همچنانده است که انتظار میبه نقدینگی در مدت مورد بررسی بو اسکناس و مسکوک
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نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی

2-1-1. مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در 
دست اشخاص به نقدینگی
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 4نقدینگی ترکیب سازیکاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم .داشته باشدتداوم 
 بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی, پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شودبازه زمانی اخیر در 

های ه پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و خدمات مورد تقاضا, با گسترش زیرساختو بخشی از نیاز ب
 الزم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

ینگی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقد شود شاخصیمالحظه م 2-1همانطور که در شکل 
های بوده است. جهش 1394و  1393, 1392های نی سالهای پایاجهش در ماه 3در مدت مورد بررسی دارای 

رخ  سال یانیپا یاسکناس و مسکوک به بازار در روزها یشترمردم به پول نقد و عرضه ب یازن یلبه دلیاد شده 
 داده است. 

 

 در طول زمان GDPو های شاپرک بررسی ارزش تراکنش .2.2
های صورت قاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداختبر اساس انتظارات و در حالت عمومی, رابطه مستقیمی بین ت

پرداخت  گرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی و یا نقدی
سایر عوامل,  و یسیاسرکود و رونق اقتصادی, اوضاع از قبیل تورم, نرخ بهره,  یعواملشود. از سوی دیگر می

مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی, با کاهش فتار عادات و ربر تقاضا, 
تقاضا 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. 

هایی عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد های الکترونیک کارتی, به تنبه عبارت دیگر روند ارزش پرداخت
های کارتی را با جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و الزم است بررسی ارزش تراکنش

های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی و دوره 5های تجاریتوجه به وضعیت سیکل
 مورد تحلیل قرار داد.

                                                 

 
 ینده است.منظور کاهش سهم پول پرقدرت از ترکیب نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزا 4
 ینگر آن است که ایانآن کشور نما یاقتصاد یتاز سطح فعال یاریبه عنوان مع یهر کشور یناخالص داخل یدتول یخیروند تار یبررس 5

 معروفند. یتجار هایسیکلبه  یاقتصاد یاتنوسانات در ادب ینروند رشد بلندمدت نوسان کرده است. ا یکها, حول در طول سال یرمتغ

  GDP2-1. بررسی ارزش تراکنش های شاپرک و
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 ورد تولید ناخالص داخلی به صورت فصلیبرآ .2.2.1

ارزش  ییرندهدربر گ که اقتصاد است یریگاندازه هاییاساز مق یکی GDPیا همان  یناخالص داخل یدتول
 یفتعر ینا در .استکشور برای هر , هسال یکمعموالً  ین ومعدوره  یک یط نهایی, مجموع کاالها و خدمات

 یاند و خود آنها براقرار گرفته یدتول یرزنج یاست که در انتها یاال و خدماتک یی,منظور از کاالها و خدمات نها
های روند حرکت این شاخص, معیاری برای تعیین سیکل .شوندینم یداریخر یگرخدمات دیا ارائه و  یدتول

های شاپرک نسبت به تجاری و وضعیت اقتصادی هر کشور است. برای بررسی روند تغییر ارزش تراکنش
یت اقتصادی کشور, ناگزیر باید بررسی و مقایسه این دو شاخص در کنار یکدیگر صورت پذیرد, اما در وضع

برای این قیاس فراهم نبوده و در  GDPامکان دسترسی به آمار  1395 و دو فصل نخست سال 1394سال 
ست. این اطالعات استفاده شده ا (IMF)این بخش از اطالعات منتشر شده در سایت صندوق بین المللی پول 

, 2016و نیز پیش بینی سال  2015و  2014های شامل آمار ساالنه تولید ناخالص داخلی تحقق یافته در سال
 1395و نیز بهار و تابستان  1394بوده و در واقع اطالعات فصلی مورد نیاز از تولید ناخالص داخلی برای سال 

 بر اساس آن برآورد گردیده است. 

از  2016و نیز پیش بینی آن در سال  2015و  2014در دو سال  GDPآمار تحقق یافته  4-1جدول شماره 
 دهد.را نشان میIMF 6سایت 

 

 

 

 

                                                 

 
6 IMF, World Economic Outlook Database, April 2016 

 Gross domestic( National currency, پس از انتخاب نام کشور, با انتخاب گزینه )2016آمار مورد نظر در گزارش آوریل 
sproduct, constant price  .اخذ شده است 

1-2-1. برآورد تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی
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 المللی پول و محاسبه رشد اقتصادیتحقق یافته و پیش بینی صندوق بینآمار تولید ناخالص داخلی  4-2جدول 

GDP  2014 رشد اقتصادیو 
(1393معادل سال شمسی )  

2015 
(1394معادل سال شمسی)   

2016  
(1395معادل سال شمسی)  

تولید ناخالص داخلی به قیمت 
 ثابت )میلیارد ریال(

2.075.699 2.076.363/690 *2,158,533/605 

رشد تولید ناخالص داخلی به  
 قیمت ثابت

- 0/032% *3/96% 

قیمت  تولید ناخالص داخلی به
 جاری )میلیارد ریال(

11.033.666 11.594.457/995 *12,890,762/176 

رشد تولید ناخالص داخلی به 
 قیمت جاری

- 5/08% *11/18% 

 باشد.می  IMFهای نهاد بین المللیبینیبر اساس پیش 2016اعداد سال * 
 نظر گرفته شده است.در این جدول هر سال میالدی با سال شمسی غالب در آن دوره, معادل در  **

 در نظر گرفته شده است. 2005-2004در محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت, سال پایه سال ***
 

( رشد تولید ناخالص 1394)معادل سال  2015شود که در سال بر اساس اطالعات این جدول مالحظه می
درصد بوده  032/0بسیار اندک و حدود  (2005-2004)خالص از تورم به قیمت پایه  7داخلی به قیمت ثابت

)در بر دارنده تورم( در همین  8است. این در حالی است که میزان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
درصدی داشته است؛ این میزان اختالف ناشی از مثبت بودن نرخ تورم در این دوره نسبت به  08/5دوره رشد 

 سال پایه است.

)معادل  2016(, تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال IMFالمللی پول )صندوق بینبر اساس پیش بینی 
درصدی و به قیمت جاری  96/3( به قیمت ثابت رشد 1394)معادل سال  2015( نسبت به سال 1395سال 
 درصدی دارد.  18/11رشد 

                                                 

 
 .7-2-4-2رجوع شود به پیوست  7
 .7-2-4-1رجوع شود به پیوست  8
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ادی محاسبه شده از آمار سایت , در کنار رشد اقتص1393با داشتن مقادیر فصلی تولید ناخالص داخلی در سال 
, مقادیر تولید ناخالص داخلی در هر یک از فصول سال 4-1صندوق بین المللی پول بر اساس جدول شماره 

 ارائه شده است. 5-1برآورد و در جدول شماره  1395و بهار و تابستان  1394

 1395 تابستانتا  1394ید ناخالص داخلی فصلی به قیمت جاری از بهار برآورد تول  5-2جدول 

ریال( لیاردتولید ناخالص داخلی به قیمت جاری )می دوره زمانی  

 2.787.843/58 1394بهار 

 3.160.251/43 1394تابستان 

 2.778.419/74 1394پاییز 
 2.630.306/30 1394زمستان 

 3.099.524/50 1395بهار 

 3.513.567/54 1395تابستان 

 

 

 تولید ناخالص داخلیهای شاپرک و ارزش تراکنش روند فصلی قیاس .2.2.2

های جاری )به صورت ارقام به قیمت پایه بر حسب قیمت 9روند تولید ناخالص داخلی 3-1در شکل شماره 
تابستان سال  لغایت 1392های شبکه شاپرک از بهار سال تحقق یافته و نیز ارقام برآورد شده( و ارزش تراکنش

  10به صورت فصلی ترسیم شده است. 1395

                                                 

 
 .4-2-7رجوع شود به پیوست  9

های منتشره آمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارش 10
 بوده است. 1393جود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به زمستان بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات مو
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 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند   3-2شکل 

در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کاالی تولید شده, صرفا ارزش 
های شبکه پرداخت الکترونیک, شامل شود. اما از آنجا که ارزش تراکنشه واسط محاسبه میکاالهای نهایی و ن

ها از ارزش تولید ناخالص بهای همه انواع کاال, چه نهایی و چه واسط است, امکان باالتر رفتن ارزش تراکنش
داخلی در زمستان دو های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی وجود داشته که به این دلیل ارزش تراکنش

 بیشتر است. 1394و  1393سال 
 

 GDP به شاپرک های تراکنشنسبت ارزش  .2.2.3

, شاخصی برای نشان دادن گستره فعالیت GDP های شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به نسبت ارزش تراکنش
ارائه شده  6-1در جدول  11شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. آمار این شاخص در طول زمان

 است. 

 

                                                 

 
 1393های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به زمستان در گزارش 11
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2-2-1. قیاس روند فصلی ارزش تراکنش های شاپرک و تولید ناخالص داخلی
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 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند   3-2شکل 

در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کاالی تولید شده, صرفا ارزش 
های شبکه پرداخت الکترونیک, شامل شود. اما از آنجا که ارزش تراکنشه واسط محاسبه میکاالهای نهایی و ن

ها از ارزش تولید ناخالص بهای همه انواع کاال, چه نهایی و چه واسط است, امکان باالتر رفتن ارزش تراکنش
داخلی در زمستان دو های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی وجود داشته که به این دلیل ارزش تراکنش

 بیشتر است. 1394و  1393سال 
 

 GDP به شاپرک های تراکنشنسبت ارزش  .2.2.3

, شاخصی برای نشان دادن گستره فعالیت GDP های شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به نسبت ارزش تراکنش
ارائه شده  6-1در جدول  11شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. آمار این شاخص در طول زمان

 است. 

 

                                                 

 
 1393های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به زمستان در گزارش 11
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GDP 3-2-1. نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به
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 GDPهای الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت  6-2جدول 

 دوره
GDP 

 )میلیون ریال(
  ی شاپرکهاارزش تراکنش

 )میلیون ریال(
ها به نسبت ارزش تراکنش

GDP 
 %61/03 1.285.420.529 2.106.097.000 1392بهار 

 %61/17 1.530.527.396 2.502.156.000 1392بستان تا

 %66/92 1.555.331.946 2.324.239.000 1392پاییز 

 %81/09 1.954.706.536 2.410.578.000 1392زمستان 

 %74/70 1.981.724.301 2.652.992.000 1393بهار 

 %75/79 2.279.298.017 3.007.386.000 1393تابستان

 %86/14 2.277.494.860 2.644.024.000 1393پاییز 

 *110/%22 2.758.833.113/22 2.503.075.000 1393زمستان 

 %81/13 2.261.830.277/16 2.787.843.583/36 1394بهار 

 %82/05 2.593.078.838/98 3.160.251.430/38 1394تابستان 

 %89/01 2.473.094.421/91 2.778.419.739/92 1394پاییز 

 *114/%05 2.999.851.881/99 2.630.306.302/25 1394زمستان 

 %90/86 2.816.362.827/42 3.099.524.495/98 1395بهار 

 %96/49 3.390.182.482/19 3.513.567.540/30 1395تابستان 

زش شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارصرفا ارزش مبادالت کاالها و محصوالت نهایی لحاظ می GDP*در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت ای لحاظ نمیکاالها, ارزش مبادالت کاالهای واسطه

 .درصد شود 100بیش از  GDPشود و نسبت آن به  GDPای, بیش از ارزش کاالهای واسطه
 

 

طی دوره مورد بررسی در مجموع  GDPهای شاپرک به , نسبت ارزش تراکنش6-1بر اساس اطالعات جدول 
 به تصویر کشیده شده است. 4-1روندی صعودی داشته است که این روند در شکل 

23 
 

 

 
 GDPهای شاپرک به نسبت ارزش تراکنش  4-2شکل 

فعالیت آن با توجه به اندازه دهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح روند افزایشی این شاخص, نشان
دهد در طول مدت مورد بررسی, بخش بیشتری از وجوه در تبادالت نشان می 4-1باشد. شکل اقتصاد کشور می

 مالی به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. 
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 GDPهای شاپرک به نسبت ارزش تراکنش  4-2شکل 

فعالیت آن با توجه به اندازه دهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح روند افزایشی این شاخص, نشان
دهد در طول مدت مورد بررسی, بخش بیشتری از وجوه در تبادالت نشان می 4-1باشد. شکل اقتصاد کشور می

 مالی به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. 
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 1395ماه  آبانهای عملكردی شاپرک در شاخص .3
داخت الکترونیک کارت در این بخش بررسی شده است. این بخش فعالیت و عملکرد پذیرندگی در کل شبکه پر

 یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص"و نیز  "اینفوذ منطقه", "آمار عملکردی شاپرک"خود به سه زیر بخش 
 های مختلفی ارائه شده است.تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش

 عملكردی شاپرک آمار .3.1
های به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن, نسبت تراکنشدر این بخش, عملکرد شاپرک 

های پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات, هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 
 

 های شاپرکتراکنش و ارزش تعداد آمار .3.1.1

زار میلیارد ریال در شبکه ه 4/1,179میلیون تراکنش با ارزش بیش از  1,046بالغ بر  1395 آبان ماهدر 
درصدی  82/6درصدی در تعداد و  33/3افزایش ماه  مهرالکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به 

و  1395 و آبان های شاپرک در مهرعداد و ارزش تراکنشآمار ت 1-2در ارزش ریالی داشته است. در جدول 
 1395 آبانهای شاپرک در حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش 2-2درصد تغییرات آن درج شده است و جدول 

 و درصد تغییرات آن است. 1394 آبانو 

آبان ماه آبان ماه 
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 1395ماه  آبانهای عملكردی شاپرک در شاخص .3
داخت الکترونیک کارت در این بخش بررسی شده است. این بخش فعالیت و عملکرد پذیرندگی در کل شبکه پر

 یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص"و نیز  "اینفوذ منطقه", "آمار عملکردی شاپرک"خود به سه زیر بخش 
 های مختلفی ارائه شده است.تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش

 عملكردی شاپرک آمار .3.1
های به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن, نسبت تراکنشدر این بخش, عملکرد شاپرک 

های پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات, هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 
 

 های شاپرکتراکنش و ارزش تعداد آمار .3.1.1

زار میلیارد ریال در شبکه ه 4/1,179میلیون تراکنش با ارزش بیش از  1,046بالغ بر  1395 آبان ماهدر 
درصدی  82/6درصدی در تعداد و  33/3افزایش ماه  مهرالکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به 

و  1395 و آبان های شاپرک در مهرعداد و ارزش تراکنشآمار ت 1-2در ارزش ریالی داشته است. در جدول 
 1395 آبانهای شاپرک در حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش 2-2درصد تغییرات آن درج شده است و جدول 

 و درصد تغییرات آن است. 1394 آبانو 

1-2. آمار عملکردی شاپرک

2. شاخص   های عملکردی شاپرک در آبان ماه 1395

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

آبان ماه آبان ماه 
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 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-3جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1395 آبان 1395 مهر

هاارزش اسمی تراکنش  1.104.115.254/00 1.179.366.907/95 6/82% 

ها ارزش حقیقی تراکنش  4.452.077/64 4.726.921/47 6/17% 

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
 ( CPI) مصرفی

248/00 249/50 *0/60% 

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

 

درصدی  82/6نسبت به مهر ماه افزایش  1395آبان ماه  یهاتراکنش یارزش اسمدهد ان مینش 3-2جدول 
 17/6نیز نقریبا برابر با رشد اسمی ) 1395ها در آبان ماه داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش

ها, ناشی از راکنشبه عبارتی نزدیکی دو میزان رشد حقیقی و اسمی ت. درصد( افزایش را تجربه نموده است
 تورم اندک در این دوره بوده است.

)مقایسه نقطه به نقطه(, به دلیل  1394ماه آبان با  1395ماه  آبانهای تراکنش یتفاوت ارزش اسمی و حقیق
 ارائه شده است. 4-2میزان تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله, اختالف بیشتری دارد که آمار آن در جدول 

 

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 4-3جدول 

 هاارزش تراکنش   
 درصد تغییرات 1395 آبان 1394 آبان )میلیون ریال(

ها ارزش اسمی تراکنش  804.137.460/86 1.179.366.907/95 46/66% 

هاارزش حقیقی تراکنش  3.516.123/57 4.726.921/47 34/44% 
ها و خدمات شاخص کل بهای کاال

 228/70 249/50 9/09% (CPIمصرفی )

. گیردمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفی کل بهای کاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 (: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. CPI)مرجع آمار 
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 شاپرکهای کنشمقایسه آمار ماهانه ترا 1-3جدول  

 درصد تغییرات 1395 آبان 1395مهر  نوع

 %3/33 1.046.020.709 1.012.345.580 تعداد تراکنش

 %6/82 1.179.366.908 1.104.115.254 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 

 1394به ماه مشابه سال شاپرک نسبت های مقایسه آمار تراکنش 2-3جدول 

1394 آبان نوع 1395 آبان   درصد تغییرات 

 %32/77  1.046.020.709  787.846.777 تعداد تراکنش

 %46/66  1.179.366.907/95  804.137.460/86 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

از نظر تعدادی  1394به نسبت ماه مشابه سال  1395ماه  آبانهای تراکنش 2-2بر اساس مندرجات جدول 
ها ناشی از تورم اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنشاست.  درصد رشد داشته 66/46از نظر ریالی  و 77/32

 .استمورد بررسی در مدت 

 های شاپرکیرشد حقیقی ارزش تراکنش .3.1.2

کنند. به بررسی میهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی های قابل اتکا, متغیردر اقتصاد برای ارائه تحلیل
های اشتباه و انحراف زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم12این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی

 13ها, بیان آن به صورت رشد حقیقیتر برای بیان رشد ارزش تراکنشگیری نشود. لذا شاخص مناسبدر تصمیم
 .باشدو تورم زدایی شده می

                                                 

 
 .5-2-7رجوع شود به پیوست   12
به قیمت سال پایه   (CPI)ها و خدمات مصرفیبرای محاسبه ارزش حقیقی, شاخص کل بهای کاال .6-2-7رجوع شود به پیوست  13

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آماربه صورت ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.  1390

2-1-2. رشد حقیقی ارزش تراکنش   های شاپرکی
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 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-3جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1395 آبان 1395 مهر

هاارزش اسمی تراکنش  1.104.115.254/00 1.179.366.907/95 6/82% 

ها ارزش حقیقی تراکنش  4.452.077/64 4.726.921/47 6/17% 

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
 ( CPI) مصرفی

248/00 249/50 *0/60% 

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

 

درصدی  82/6نسبت به مهر ماه افزایش  1395آبان ماه  یهاتراکنش یارزش اسمدهد ان مینش 3-2جدول 
 17/6نیز نقریبا برابر با رشد اسمی ) 1395ها در آبان ماه داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش

ها, ناشی از راکنشبه عبارتی نزدیکی دو میزان رشد حقیقی و اسمی ت. درصد( افزایش را تجربه نموده است
 تورم اندک در این دوره بوده است.

)مقایسه نقطه به نقطه(, به دلیل  1394ماه آبان با  1395ماه  آبانهای تراکنش یتفاوت ارزش اسمی و حقیق
 ارائه شده است. 4-2میزان تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله, اختالف بیشتری دارد که آمار آن در جدول 

 

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 4-3جدول 

 هاارزش تراکنش   
 درصد تغییرات 1395 آبان 1394 آبان )میلیون ریال(

ها ارزش اسمی تراکنش  804.137.460/86 1.179.366.907/95 46/66% 

هاارزش حقیقی تراکنش  3.516.123/57 4.726.921/47 34/44% 
ها و خدمات شاخص کل بهای کاال

 228/70 249/50 9/09% (CPIمصرفی )

. گیردمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفی کل بهای کاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 (: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. CPI)مرجع آمار 
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توان آن را شاهدی که میها بوده درصدی در ارزش حقیقی تراکنش 44/34نگر رشد بیا 4-2مندرجات جدول 
 برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

شود , مالحظه می1394نسبت به ماه مشابه  1395ها, در آبان درصدی تعداد تراکنش 77/32به عالوه با رشد 
گیری کرد که توان چنین نتیجهدرصد بوده است. به عبارت دیگر می 44/34حقیقی ارزش تراکنش ها که رشد 
درصد ارزش  67/1های پرداخت الکترونیک صرف پرداخت بهای کاالهایی شده که به طور متوسط تراکنش

آبان نسبت به  1395ماه  آبانها در درصدی تعداد تراکنش 77/32رشد در نظر گرفتن با باالتری داشته است.
ها می توان نتیجه گیری نمود که حتی با در نظر گرفتن درصدی ارزش حقیقی تراکنش 44/34و رشد  1394

های شاپرکی نسبت به آبان ماه های شاپرک, متوسط ارزش تراکنشی ارزش تراکنشمقدار تورم زدایی شده
 باشند.می 1395ن ماه سال ها عموما دارای مبلغ بیشتری در آبابیشتر بوده و تراکنش 1394

 

 در توزیع ابزار پذیرش شاپرکعملكرد شبكه  .3.1.3

سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی, ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال هستند که تعداد هر 
نیک کارتی دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترو یک از این ابزارها, در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش,

 را نشان خواهد داد.

استفاده  "14یستمیفعال س"از تعداد ابزار تر به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیق, ی پذیرشدر ارائه تعداد ابزارها
 مهردر قیاس با  1395ماه  آبانهای پذیرش فعال سیستمی در در این راستا تعداد هر یک از ابزار شده است.

  شده است.ارائه  5-2در جدول  1395ماه 

 1395 آبانو  مهرهای پذیرش فعال سیستمی در ماه مقایسه تعداد هر یک از ابزار 5-3جدول 

 ابزار پذیرش
 تعداد ابزار فعال سیستمی

 رشد 1395آبان  1395مهر 

 %2/75 53.629 52.196 ابزار پذیرش اینترنتی

 %1/15 10.551 10.431 موبایلیابزار پذیرش 

                                                 

 
 . 7-1-7رجوع شود به پیوست 14

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

28 
 

 

 %2/30 5.683.395 5.555.702 کارتخوان فروشگاهی

 %2/30 5.747.575 5.618.329 مجموع ابزارها

 

 آبانمربوط به کارتخوان فروشگاهی است که در  1395و آبان بیشترین تعداد ابزار پذیرش در هر دو ماه مهر 
 6-2سیستمی شاپرک را شامل شده است. این آمار در جدول های پذیرش فعال درصد از کل ابزار 88/98ماه 

 ارائه شده است.

 1395 و آبان های بازار در مهرهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار 6-3جدول 

 ابزار پذیرش
 1395آبان  1395مهر 

اد ابزارهای فعال تعد
تعداد ابزارهای فعال  سهم از بازار سیستمی

 سهم از بازار سیستمی

 %0/93 53.629 %0/93 52.196 ابزار پذیرش اینترنتی

 %0/18 10.551 %0/19 10.431 ابزار پذیرش موبایلی

 %98/88 5.683.395 %98/89 5.555.702 کارتخوان فروشگاهی

 %100 5.747.575 %100 5.618.329 مجموع ابزارها
 

 هاهر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش عملكرد .3.1.4

نشان داده شده  1-2 شکلهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در های هر یک از ابزارسهم تراکنش
درصدی, بیشترین تعداد تراکنش را در  53/86است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 

های های پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاهر ابزاربین سای
 اند.بعدی قرار گرفته
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 %2/30 5.683.395 5.555.702 کارتخوان فروشگاهی

 %2/30 5.747.575 5.618.329 مجموع ابزارها

 

 آبانمربوط به کارتخوان فروشگاهی است که در  1395و آبان بیشترین تعداد ابزار پذیرش در هر دو ماه مهر 
 6-2سیستمی شاپرک را شامل شده است. این آمار در جدول های پذیرش فعال درصد از کل ابزار 88/98ماه 

 ارائه شده است.

 1395 و آبان های بازار در مهرهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار 6-3جدول 

 ابزار پذیرش
 1395آبان  1395مهر 

اد ابزارهای فعال تعد
تعداد ابزارهای فعال  سهم از بازار سیستمی

 سهم از بازار سیستمی

 %0/93 53.629 %0/93 52.196 ابزار پذیرش اینترنتی

 %0/18 10.551 %0/19 10.431 ابزار پذیرش موبایلی

 %98/88 5.683.395 %98/89 5.555.702 کارتخوان فروشگاهی

 %100 5.747.575 %100 5.618.329 مجموع ابزارها
 

 هاهر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش عملكرد .3.1.4

نشان داده شده  1-2 شکلهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در های هر یک از ابزارسهم تراکنش
درصدی, بیشترین تعداد تراکنش را در  53/86است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 

های های پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاهر ابزاربین سای
 اند.بعدی قرار گرفته

4-1-2. عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها
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 1395 آبانها در های پذیرش از تعداد تراکنشسهم هریک از ابزار 1-3شکل 

دالیلی چون اند, اما فروشگاهی بیشترین سهم از تعداد تراکنش را به خود اختصاص دادههای گرچه کارتخوان
کارگیری این ابزار و همچنین نیاز به حضور فیزیکی در محل نصب به منظور نی حاکم بر بهمکامحدودیت 

بر روی ها بیشتر های پرداخت قبض و خرید شارژ باعث شده تا انجام این دست از تراکنشانجام تراکنش
الزم به . بگیرداز نظر کارایی در رده سوم قرار  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی صورت گرفته و این ابزار

ذکر است که کارایی اشاره شده در این بخش صرفا بر اساس متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان 
به دالیلی چون افزون بودن تعداد ابزار فروشگاهی بوده و بدیهی است که متوسط تعداد تراکنش هر ابزار )

کارتخوان فروشگاهی نسبت به سایر ابزارها و نهایتا کاهش متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان 
متوسط تعداد تراکنش به ازای باشد. فروشگاهی( به تنهایی شاخص مناسبی به منظور بررسی کارایی ابزار نمی

 دهد.خوبی این موضوع را نشان میبه  7-2هر یک از ابزارها در جدول 

 1395 آبانهای پذیرش فعال سیستمی در ها به ازای هر یک از ابزارشاخص تعداد متوسط تراکنش 7-3جدول 

 ابزار پذیرش
تعداد ابزارهای فعال 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتعداد تراکنش سیستمی
 ار ابز

 486/36 26.083.189 53.629 ابزار پذیرش اینترنتی

 10.879/68 114.791.519 10.551 ابزار پذیرش موبایلی 

کارتخوان 
فروشگاهی

86/53%

ابزار پذیرش 
اینترنت

2/49%

ابزار پذیرش 
موبایلی
10/97%
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 ابزار پذیرش
تعداد ابزارهای فعال 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتعداد تراکنش سیستمی
 ار ابز

 159/26 905.146.001 5.683.395 کارتخوان فروشگاهی

 181/99 1.046.020.709 5.747.575 مجموع ابزارها

 

نسبت به هر ابزار کارتخوان فروشگاهی واحدی  42/10,720متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی فزونی 
باشد. این امر می تواند به واحدی نسبت به هر ابزار پذیرش اینترنتی را دارا می 32/10,393و همچنین فزونی 

نیز متوسط مبلغ  8-2جدول سهولت دسترسی و فراوانی تلفن همراه در نقاط مختلف کشور ارتباط داشته باشد. 
 دهد.ر پذیرش را بر حسب واحد میلیون ریال نشان میها به ازای هر ابزاتراکنش

 1395ماه  آبانهای پذیرش فعال سیستمی در ها به ازای هر ابزارمتوسط مبلغ تراکنششاخص  8-3جدول 

 ابزار پذیرش
تعداد ابزارهای فعال 

 سیستمی
ها مجموع مبلغ تراکنش

 یال()میلیون ر
هر  هایسرانه مبلغ تراکنش

 ابزار پذیرش )میلیون ریال(

  1.561/87 83.761.416 53.629 ابزار پذیرش اینترنتی

  542/98 5.728.998 10.551 ابزار پذیرش موبایلی

  191/77 1.089.876.493 5.683.395 کارتخوان فروشگاهی

  192/10 1.104.115.254 5.747.575 مجموع ابزارها
 

مبین آن است که با وجود اینکه متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی,  8-2و  7-2عات دو جدول اطال
های هر ابزار, در جایگاه دوم قرار گرفته و بیشترین میزان بوده است, اما به لحاظ متوسط ارزش ریالی تراکنش

وان از طرفی منسوب به عدم ارائه خدمت تاین امر را میابزار پذیرش اینترنتی از این منظر رتبه نخست را دارد. 
های متولی دریافت مالیات و عوارض خرید  بر روی ابزار پذیرش موبایلی و از طرف دیگر استفاده اکثر سازمان

 از ابزار پذیرش اینترنتی دانست.

ل حاوی اطالعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدو 9-2جدول 
را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی از این  ارزش ریالیهای ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین تراکنش

 منظر رتبه نخست را دارد.
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 1395 آبانها در های پذیرش از تعداد تراکنشسهم هریک از ابزار 1-3شکل 
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مبین آن است که با وجود اینکه متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی,  8-2و  7-2عات دو جدول اطال
های هر ابزار, در جایگاه دوم قرار گرفته و بیشترین میزان بوده است, اما به لحاظ متوسط ارزش ریالی تراکنش

وان از طرفی منسوب به عدم ارائه خدمت تاین امر را میابزار پذیرش اینترنتی از این منظر رتبه نخست را دارد. 
های متولی دریافت مالیات و عوارض خرید  بر روی ابزار پذیرش موبایلی و از طرف دیگر استفاده اکثر سازمان

 از ابزار پذیرش اینترنتی دانست.

ل حاوی اطالعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدو 9-2جدول 
را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی از این  ارزش ریالیهای ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین تراکنش

 منظر رتبه نخست را دارد.
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و  1395ماه  آبانها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش 3-2شکل 
 دهند. را نشان می 1394ماه  آبانمقایسه آن با 

  
 1395 آبانو  1394 آباندر  های پذیرشهای هر یک از ابزارمقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش 3-3شکل 

و  14/3به ترتیب کاهش  1395های ابزار پذیرش موبایلی در آبان ماه سال سهم تعدادی و ارزشی تراکنش
( تجربه نموده است که در این بین 1394واحدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته )آبان ماه سال  02/0

باشد. در مقابل ابزارهای پذیرش اینترنتی چشمگیر می های این ابزار بسیاردرصد سهم تراکنش 14/3کاهش 
و کارتخوان فروشگاهی به ترتیب دارای افزایش در سهم مبلغی و تعدادی بوده و سهم مبلغی ابزار پذیرش 

 باشد.کارتخوان فروشگاهی و سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی در قیاس نقطه به نقطه دارای کاهش می

 

 خدمت نوع یازا به شاپرک عملكرد .3.1.5

خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات, خدمت پرداخت قبض 
به ترتیب نسبت  5-2و  4-2 شکلشوند. در دو گیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده

قبض و خرید شارژ تلفن همراه و تعدادی و مبلغی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات, پرداخت 
 گیری نشان داده شده است. مانده

77/98%

7/91%
14/11%

86/53%

2/49%
10/97%

%

20%

40%

60%

80%

100%

کارتخوان 
فروشگاهی

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

تعدادی

94آبان  95آبان 

93/54%

5/96% 0/51%

92/41%

7/1% 0/49%
%

20%

40%

60%

80%

100%

کارتخوان 
فروشگاهی

ابزار پذیرش 
اینترنتی

ابزار پذیرش 
موبایلی

مبلغی

94آبان  95آبان 
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 1395 آبانهای پذیرش در شاخص متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزار 9-3جدول 

متوسط مبلغ هر تراکنش در  هامجموع مبلغ تراکنش هاتعداد تراکنش پذیرش ابزار
 هر ابزار)میلیون ریال(

  3/21 83.761.416 26.083.189 ابزار پذیرش اینترنتی

  0/05 5.728.998 114.791.519 ابزار پذیرش موبایلی

  1/20 1.089.876.493 905.146.001 کارتخوان فروشگاهی

  1/06 1.104.115.254 1.046.020.709 مجموع ابزارها

 

 2-2 در شکل 1395 و آبان های مهرهای هر ابزار پذیرش, در ماهتغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
 ترسیم شده است.

 

  
 1395و آبان  های پذیرش در مهرزارهای هر یک از ابمقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش 2-3شکل 

 

نسبت  کارتخوان فروشگاهیهای ابزار پذیرش شود, سهم تعدادی و مبلغی تراکنشمالحظه می 2-2در شکل 
در سهم تعدادی و مبلغی  کاهشبا  ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلیداشته و در مقابل  افزایشبه ماه گذشته 

 مواجه شده است.  هاتراکنش
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و  1395ماه  آبانها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش 3-2شکل 
 دهند. را نشان می 1394ماه  آبانمقایسه آن با 

  
 1395 آبانو  1394 آباندر  های پذیرشهای هر یک از ابزارمقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش 3-3شکل 

و  14/3به ترتیب کاهش  1395های ابزار پذیرش موبایلی در آبان ماه سال سهم تعدادی و ارزشی تراکنش
( تجربه نموده است که در این بین 1394واحدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته )آبان ماه سال  02/0

باشد. در مقابل ابزارهای پذیرش اینترنتی چشمگیر می های این ابزار بسیاردرصد سهم تراکنش 14/3کاهش 
و کارتخوان فروشگاهی به ترتیب دارای افزایش در سهم مبلغی و تعدادی بوده و سهم مبلغی ابزار پذیرش 

 باشد.کارتخوان فروشگاهی و سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی در قیاس نقطه به نقطه دارای کاهش می

 

 خدمت نوع یازا به شاپرک عملكرد .3.1.5

خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات, خدمت پرداخت قبض 
به ترتیب نسبت  5-2و  4-2 شکلشوند. در دو گیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده

قبض و خرید شارژ تلفن همراه و تعدادی و مبلغی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات, پرداخت 
 گیری نشان داده شده است. مانده
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5-1-2. عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت
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درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از نوع  88/73ماه  آبانمبین آن است که در  4-2 شکل
-2شماره  شکلدرصدی )با توجه به  1/0افزایش خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته این سهم 

 درصد سهم, کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. 71/6گیری نیز با . خدمت مانده( داشته است6

 
  1395 آبانسهم تعدادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در  4-3شکل 

مربوط به خدمت خرید کاال  آباندرصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه  86/96دهد که نیز نشان می 5-2 شکل
 گیری نیز به دلیل عدم اثر مالی آن سهم مبلغی صفر دارد. و خدمات بوده است و مانده

 
  1395 آبانها در سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 5-3شکل 

مانده گیری
6/71%

پرداخت قبض و خرید
شارژ تلفن همراه

19/41%

خرید کاال و خدمات
73/88%

پرداخت قبض و خرید
شارژ تلفن همراه

3/14%

خرید کاال و خدمات
96/86%
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ترسیم شده است. دو  6-2 شکلت به صورت ماهانه, برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدما
ای اختالف سهم خدمات در این دوره یک ماهه های میلهشکلای سهم هر یک از خدمات از کل و دایره شکل

 دهد. را نشان می

  

  

 1395 و آبان ات در مهرمقایسه سهم مبلغی و تعدادی انواع خدم  6-3شکل 
 

ماه, سهم تعدادی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن  مهرشود که نسبت به مالحظه می 6-2در شکل 
اند. سهم مبلغی خدمت خرید مواجه بوده کاهشداشته و دو خدمت دیگر با  افزایشها همراه از کل تراکنش

6/65%

19/57%

73/78%

6/71%

19/41%

73/88%

تعدادی

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

آبان
1395

مهر
1395

3/9%

96/1%

3/14%

96/86%

مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

آبان
1395

مهر
1395

-0/06%

0/16%

-0/09%

مانده گیری پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه

خرید کاال و 
خدمات

0/76%

-0/76%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ
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ترسیم شده است. دو  6-2 شکلبرای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، 
ای اختالف سهم خدمات در این دوره یک ماهه های میلهشکلای سهم هر یک از خدمات از کل و دایره شکل

 دهد. را نشان می

  

  

 1395 و آبان مقایسه سهم مبلغی و تعدادی انواع خدمات در مهر  Error! No text of specified style in document.-1شکل 
 

ماه، سهم تعدادی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن  مهرشود که نسبت به مالحظه می 6-2در شکل 
 اند. سهم مبلغی خدمت خرید مواجه بوده کاهشداشته و دو خدمت دیگر با  افزایشها همراه از کل تراکنش

۶/۶۵%

۱۹/۵۷%

۷۳/۷۸%

۶/۷۱%

۱۹/۴۱%

۷۳/۸۸%

تعدادی

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

آبان
۱۳۹۵

مهر
۱۳۹۵

۳/۹%

۹۶/۱%

۳/۱۴%

۹۶/۸۶%

مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

آبان
۱۳۹۵

مهر
۱۳۹۵

-٠/٠۶%

٠/۱۶%

-٠/٠۹%

مانده گیری پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه

خرید کاال و 
خدمات

٠/۷۶%

-٠/۷۶%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ
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ترسیم شده است. دو  6-2 شکلت به صورت ماهانه, برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدما
ای اختالف سهم خدمات در این دوره یک ماهه های میلهشکلای سهم هر یک از خدمات از کل و دایره شکل

 دهد. را نشان می

  

  

 1395 و آبان ات در مهرمقایسه سهم مبلغی و تعدادی انواع خدم  6-3شکل 
 

ماه, سهم تعدادی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن  مهرشود که نسبت به مالحظه می 6-2در شکل 
اند. سهم مبلغی خدمت خرید مواجه بوده کاهشداشته و دو خدمت دیگر با  افزایشها همراه از کل تراکنش

6/65%

19/57%

73/78%

6/71%

19/41%

73/88%

تعدادی

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

آبان
1395

مهر
1395

3/9%

96/1%

3/14%

96/86%

مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

آبان
1395

مهر
1395

-0/06%

0/16%

-0/09%

مانده گیری پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه

خرید کاال و 
خدمات

0/76%

-0/76%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ
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ترسیم شده است. دو  6-2 شکلبرای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، 
ای اختالف سهم خدمات در این دوره یک ماهه های میلهشکلای سهم هر یک از خدمات از کل و دایره شکل

 دهد. را نشان می

  

  

 1395 و آبان مقایسه سهم مبلغی و تعدادی انواع خدمات در مهر  Error! No text of specified style in document.-1شکل 
 

ماه، سهم تعدادی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن  مهرشود که نسبت به مالحظه می 6-2در شکل 
 اند. سهم مبلغی خدمت خرید مواجه بوده کاهشداشته و دو خدمت دیگر با  افزایشها همراه از کل تراکنش

۶/۶۵%

۱۹/۵۷%

۷۳/۷۸%

۶/۷۱%

۱۹/۴۱%

۷۳/۸۸%

تعدادی

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

آبان
۱۳۹۵

مهر
۱۳۹۵

۳/۹%

۹۶/۱%

۳/۱۴%

۹۶/۸۶%

مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

خرید کاال و خدمات

آبان
۱۳۹۵

مهر
۱۳۹۵

-٠/٠۶%

٠/۱۶%

-٠/٠۹%

مانده گیری پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه

خرید کاال و 
خدمات

٠/۷۶%

-٠/۷۶%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ
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گیری چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس دهسهم تعدادی خدمت مان 1395ماه  آبانشایان توجه است که در 
 ( با کاهش مواجه بوده است.1394ماه  آباننقطه به نقطه )قیاس با 

 

 ایمنطقهنفوذ  .3.2
های هر ابزار در کل کشور و در هر استان های پذیرش و تعداد تراکنشای بیانگر سرانه ابزارشاخص نفوذ منطقه

شدن خدمات پرداخت الکترونیک کارتی در مناطق مختلف  است. این شاخص معیاری برای سنجش فراگیر
 کشور است. 

 ضریب نفوذ ابزار پذیرش فعال سیستمی .3.2.1

های پذیرش فعال سیستمی شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای هر آمار تعداد کل هر یک از ابزار 10-2جدول 
ذ ابزار پذیرش( را ارائه کننده خدمات کارت در کل کشور )ضریب نفومصرف 15سال 20فرد باالی  10,000

 دهد. می

ابزار  86/998ماه  آبانهای پذیرش فعال سیستمی در شود ضریب نفوذ مجموع ابزارهمانطور که مالحظه می
ها متعلق به کارتخوان سال در کشور بوده است. بیشترین میزان نفوذ این ابزار 20فرد باالی  10,000به ازای هر 

باشد و کمترین آن نیز به سال در کشور می 20فرد باالی  10,000دد به ازای هر ع 7/987فروشگاهی با تعداد 
ابزار پذیرش اینترنتی در کشور  83/1نفر صرفا  10,000ابزار پذیرش موبایلی اختصاص دارد که به ازای هر 

به  وجود دارد. شایان توجه است که بر خالف کارتخوان فروشگاهی, امکان دسترسی از نقاط مختلف کشور
ها میسر است و لذا ماهیت پرداخت وجوه با استفاده از این ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام پرداخت

 باشد, متفاوت است. ابزارها با کارتخوان فروشگاهی که نیازمند حضور فیزیک کارت در محل می

                                                 

 
از شبکه ملی آمار  1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال از بخش نتایج در هر استان,  سال 20آمار جمعیت افراد باالی  15

گرچه مد نظر قرار گرفته است.  1390سال در سال  15, جمعیت افراد باالی 1395سال در سال  20استخراج شده است. برای جمعیت باالی 
 سال 20سال, جمعیت افراد باالی 18االی جمعیت ب فقدان داده یلاما بدل ,است سال 18 بانکی به طور معمول  کارت یافتدرقانونی سن 

 شده است.در محاسبات منظور 
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به همان میزان سهم مبلغی خدمت پرداخت قبض و  داشته و افزایشدرصد  76/0کاال و خدمات نیز به میزان 
 داشته است. کاهشخرید شارژ تلفن همراه 

 بررسی شده است.  1394ماه  آباناین موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی  7-2در شکل 

  

  
 1395و  1394 آباندادی انواع خدمات در مقایسه نسبت مبلغی و تع  7-3شکل 

 

های خرید کاال درصدی سهم تعدادی تراکنش 56/11شود که با وجود رشد مالحظه می 7-2 شکلبر اساس 
 باشد.می 1394ماه  آباندرصدی نسبت به  63/0خدمات, سهم مبلغی آن دارای کاهش و 

63/09%

28/12%
8/79%

74/64%

19/61%

تعدادی5/75%

خرید کاال و خدمات
پرداخت قبض و خرید شارژ
مانده گیری

آبان
1394

آبان
1395

97/49%

2/51%

96/86%

مبلغی3/14%

خرید کاال و خدمات

پرداخت قبض و خرید شارژ

آبان
1394

آبان
1395

11/56%

-8/51%

-3/05%
خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و 

خرید شارژ
مانده گیری

-0/63%

0/63%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید 
شارژ
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گیری چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس دهسهم تعدادی خدمت مان 1395ماه  آبانشایان توجه است که در 
 ( با کاهش مواجه بوده است.1394ماه  آباننقطه به نقطه )قیاس با 

 

 ایمنطقهنفوذ  .3.2
های هر ابزار در کل کشور و در هر استان های پذیرش و تعداد تراکنشای بیانگر سرانه ابزارشاخص نفوذ منطقه

شدن خدمات پرداخت الکترونیک کارتی در مناطق مختلف  است. این شاخص معیاری برای سنجش فراگیر
 کشور است. 

 ضریب نفوذ ابزار پذیرش فعال سیستمی .3.2.1

های پذیرش فعال سیستمی شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای هر آمار تعداد کل هر یک از ابزار 10-2جدول 
ذ ابزار پذیرش( را ارائه کننده خدمات کارت در کل کشور )ضریب نفومصرف 15سال 20فرد باالی  10,000

 دهد. می

ابزار  86/998ماه  آبانهای پذیرش فعال سیستمی در شود ضریب نفوذ مجموع ابزارهمانطور که مالحظه می
ها متعلق به کارتخوان سال در کشور بوده است. بیشترین میزان نفوذ این ابزار 20فرد باالی  10,000به ازای هر 

باشد و کمترین آن نیز به سال در کشور می 20فرد باالی  10,000دد به ازای هر ع 7/987فروشگاهی با تعداد 
ابزار پذیرش اینترنتی در کشور  83/1نفر صرفا  10,000ابزار پذیرش موبایلی اختصاص دارد که به ازای هر 

به  وجود دارد. شایان توجه است که بر خالف کارتخوان فروشگاهی, امکان دسترسی از نقاط مختلف کشور
ها میسر است و لذا ماهیت پرداخت وجوه با استفاده از این ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام پرداخت

 باشد, متفاوت است. ابزارها با کارتخوان فروشگاهی که نیازمند حضور فیزیک کارت در محل می

                                                 

 
از شبکه ملی آمار  1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال از بخش نتایج در هر استان,  سال 20آمار جمعیت افراد باالی  15

گرچه مد نظر قرار گرفته است.  1390سال در سال  15, جمعیت افراد باالی 1395سال در سال  20استخراج شده است. برای جمعیت باالی 
 سال 20سال, جمعیت افراد باالی 18االی جمعیت ب فقدان داده یلاما بدل ,است سال 18 بانکی به طور معمول  کارت یافتدرقانونی سن 

 شده است.در محاسبات منظور 

2-2. نفوذ منطقه ای

1-2-2.  ضریب نفوذ ابزارهای پذیرش فعال سیستمی
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 18/18ماه سال جاری  آبانسال, در  20شود به ازای هر فرد باالی مالحظه می 11-2همانطور که در جدول 
عدد تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

عدد  59/17 مهر ماهسال بوده است. این آمار در ماه  20تراکنش برای هر فرد باالی  73/15فروشگاهی با 
 عدد تراکنش متعلق کارتخوان فروشگاهی بوده است.  17/15زارها و تراکنش پرداخت کارتی متعلق به تمامی اب

تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  .3.2.3
 استان

های فعال سیستمی ابزار هر یک از سرانه های پذیرش, تعداد وتوزیع و میزان نفوذ ابزار نحوهبه منظور بررسی 
گیرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی, خدمات میقرار های مختلف مورد بررسی در استان

و از سایر نقاط کشور نیز شته لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندا های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزار
هر برای موبایلی  های پذیرش اینترنتی وسرانه ابزارفراهم است. بنابراین ها امکان استفاده از خدمات این ابزار

و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد توجه قرار معنای دقیقی نداشته استان 
های مختلف و اطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان .گیردمی

 ارائه شده است. 12-2در جدول  مهرنسبت به ماه  آبانتغییرات آن در ماه 

 هابه تفکیک استان 1395 و آبان تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در دو ماه مهر 12-3جدول 

 درصد تغییرات میزان تغییرات 1395آبان  1395مهر  نام استان

 %1/77 1.913 109.843 107.930 اردبیل

 %1/61 6.465 409.253 402.788 اصفهان

 %0/01 31 211.940 211.909 البرز

 %2/91 1.052 37.261 36.209 ایالم

 %1/74 4.130 242.072 237.942 آذربایجان شرقی

 %1/81 3.381 190.052 186.671 آذربایجان غربی

 %1/27 1.171 93.536 92.365 بوشهر

 %3/72 47.108 1.314.408 1.267.300 تهران

رمحال و بختیاریچها  64.254 65.250 996 1/55% 

 %2/29 1.118 49.901 48.783 خراسان جنوبی

 %1/82 7.384 412.149 404.765 خراسان رضوی
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 1395 آباندر  سال 20فرد باالی  10,000های پذیرش فعال سیستمی در کشور به ازای هر نفوذ ابزارضریب  10-3جدول 

 پذیرش ابزار
 

 ابزار تعداد
 سال در 20جمعیت باالی 

 کشور
ابزار به ازای  ضریب نفوذ هر

 نفر 10,000هر 

 53.629 ابزار پذیرش اینترنتی

57.541.569 

9/320 

 1/834 10.551 ابزار پذیرش موبایلی

 987/702 5.683.395 کارتخوان فروشگاهی

 998/856 5.747.575 کل ابزارها

 

 

 های پذیرش در کشورهای هر یک از ابزارسرانه تراکنش .3.2.2

های هر یک از این های پذیرش و نیز سرانه تراکنشهای هر یک از ابزارآمار تعداد تراکنش 11-2جدول 
 دهد. ماه سال جاری ارائه می آبانسال را در  20الی ها به ازای افراد باابزار

 1395 آبانکل کشور در  سال 20های پذیرش به ازای جمعیت باالی های هریک از ابزارسرانه تعداد تراکنش  11-3جدول 

سال در  20جمعیت باالی  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 های هر ابزارسرانه تراکنش کشور

 26.083.189 ابزار پذیرش اینترنتی

57.541.569 

0/45 

 1/99 114.791.519 ابزار پذیرش موبایلی

 15/73 905.146.001 کارتخوان فروشگاهی

 18/18 1.046.020.709  هاکل ابزار

 

2-2-2. سرانه تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش در کشور
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 18/18ماه سال جاری  آبانسال, در  20شود به ازای هر فرد باالی مالحظه می 11-2همانطور که در جدول 
عدد تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

عدد  59/17 مهر ماهسال بوده است. این آمار در ماه  20تراکنش برای هر فرد باالی  73/15فروشگاهی با 
 عدد تراکنش متعلق کارتخوان فروشگاهی بوده است.  17/15زارها و تراکنش پرداخت کارتی متعلق به تمامی اب

تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  .3.2.3
 استان

های فعال سیستمی ابزار هر یک از سرانه های پذیرش, تعداد وتوزیع و میزان نفوذ ابزار نحوهبه منظور بررسی 
گیرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی, خدمات میقرار های مختلف مورد بررسی در استان

و از سایر نقاط کشور نیز شته لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندا های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزار
هر برای موبایلی  های پذیرش اینترنتی وسرانه ابزارفراهم است. بنابراین ها امکان استفاده از خدمات این ابزار

و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد توجه قرار معنای دقیقی نداشته استان 
های مختلف و اطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان .گیردمی

 ارائه شده است. 12-2در جدول  مهرنسبت به ماه  آبانتغییرات آن در ماه 

 هابه تفکیک استان 1395 و آبان تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در دو ماه مهر 12-3جدول 

 درصد تغییرات میزان تغییرات 1395آبان  1395مهر  نام استان

 %1/77 1.913 109.843 107.930 اردبیل

 %1/61 6.465 409.253 402.788 اصفهان

 %0/01 31 211.940 211.909 البرز

 %2/91 1.052 37.261 36.209 ایالم

 %1/74 4.130 242.072 237.942 آذربایجان شرقی

 %1/81 3.381 190.052 186.671 آذربایجان غربی

 %1/27 1.171 93.536 92.365 بوشهر

 %3/72 47.108 1.314.408 1.267.300 تهران

رمحال و بختیاریچها  64.254 65.250 996 1/55% 

 %2/29 1.118 49.901 48.783 خراسان جنوبی

 %1/82 7.384 412.149 404.765 خراسان رضوی

3-2-2. تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان
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 درصد تغییرات میزان تغییرات 1395آبان  1395مهر  نام استان

 %2/69 1.251 47.803 46.552 خراسان شمالی

 %1/76 4.563 263.095 258.532 خوزستان

 %1/96 1.313 68.370 67.057 زنجان

 %2/09 1.241 60.488 59.247 سمنان

 %2/32 2.214 97.476 95.262 سیستان و بلوچستان

 %2/57 7.949 317.442 309.493 فارس

 %1/96 1.658 86.040 84.382 قزوین

 %3/02 2.395 81.667 79.272 قم

 %3/14 3.064 100.775 97.711 کردستان

 %1/75 3.215 187.257 184.042 کرمان

 %2/98 2.888 99.802 96.914 کرمانشاه

 %1/75 754 43.847 43.093 کهگیلویه و بویر احمد

 %2/81 3.324 121.624 118.300 گلستان

 %1/45 2.473 172.504 170.031 گیالن

 %2/28 1.862 83.509 81.647 لرستان

 %1/48 3.816 261.851 258.035 مازندران

 %2/66 2.437 94.116 91.679 مرکزی
 %1/28 1.836 144.928 143.092 هرمزگان
 %2/05 2.106 104.853 102.747 همدان

 %2/40 2.585 110.282 107.697 یزد

 00%/0** 0** 1** 1** **نامشخص
 %2/30 127.693 5.683.395 5.555.702 کل کشور

 .12-2*ادامه جدول 
 ی میسر نبوده است.**موارد نامشخص, مواردی هستند که امکان تشخیص استان محل نصب کارتخوان فروشگاهی در ماه مورد بررس

به ماه مهر افزایش  ها تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی نسبتشود که در تمامی استانمالحظه می
های فروشگاهی فعال سیستمی که استان محل , تعداد کارتخوانآبانشایان توجه است که در ماه داشته است. 

 . باشدکارتخوان فروشگاهی می 1نها همانند مهر ماه ت ها قابل تشخیص نبوده است,نصب آن
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زیر تغییرات تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از  شکل, 12-2بر اساس اطالعات جدول 
 دهد.نشان می 1395ماه  مهرنسبت به  1395ماه  آبانها را در استان

 

 مهرنسبت به ماه  1395 آباندر  تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استانتغییر در   8-3شکل 
 

ماه بیشترین تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی مربوط به استان تهران با افزایش  آباندر 
 عددی بوده است. 47,108

47,108
7,949

7,384
6,465

4,563
4,130
3,816

3,381
3,324
3,215
3,064
2,888
2,585
2,473
2,437
2,395
2,214
2,106
1,913
1,862
1,836
1,658

1,313
1,251
1,241
1,171
1,118
1,052
996
754

31

تهران
فارس

خراسان رضوی
اصفهان

خوزستان
آذربایجان شرقی

مازندران
آذربایجان غربی

گلستان
کرمان

کردستان
کرمانشاه

یزد
گیالن

مرکزی
قم

سیستان و بلوچستان
همدان
اردبیل

لرستان
هرمزگان

قزوین
زنجان

خراسان شمالی
سمنان
بوشهر

خراسان جنوبی
ایالم

چهارمحال و بختیاری
کهگیلویه و بویر احمد

البرز

0/00 %
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زیر تغییرات تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از  شکل, 12-2بر اساس اطالعات جدول 
 دهد.نشان می 1395ماه  مهرنسبت به  1395ماه  آبانها را در استان

 

 مهرنسبت به ماه  1395 آباندر  تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استانتغییر در   8-3شکل 
 

ماه بیشترین تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی مربوط به استان تهران با افزایش  آباندر 
 عددی بوده است. 47,108

47,108
7,949

7,384
6,465

4,563
4,130
3,816

3,381
3,324
3,215
3,064
2,888
2,585
2,473
2,437
2,395
2,214
2,106
1,913
1,862
1,836
1,658

1,313
1,251
1,241
1,171
1,118
1,052
996
754

31

تهران
فارس

خراسان رضوی
اصفهان

خوزستان
آذربایجان شرقی

مازندران
آذربایجان غربی

گلستان
کرمان

کردستان
کرمانشاه

یزد
گیالن

مرکزی
قم

سیستان و بلوچستان
همدان
اردبیل

لرستان
هرمزگان

قزوین
زنجان

خراسان شمالی
سمنان
بوشهر

خراسان جنوبی
ایالم

چهارمحال و بختیاری
کهگیلویه و بویر احمد

البرز
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دهد و مبین آن است شور را نشان میهای کتعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان 9-2شکل 
ها, در استان تهران توزیع شده که همچنان بیشترین تعداد این ابزار با اختالف زیادی نسبت به سایر استان

 است.

 
 1395 آباندر  تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان  9-3شکل 

1,314,408412,149
409,253

317,442
263,095
261,851

242,072
211,940

190,052
187,257

172,504
144,928

121,624
110,282
109,843
104,853
100,775
99,802
97,476
94,116
93,536
86,040
83,509
81,667

68,370
65,250
60,488

49,901
47,803
43,847
37,261

تهران
خراسان رضوی

اصفهان
فارس

خوزستان
مازندران

آذربایجان شرقی
البرز

آذربایجان غربی
کرمان
گیالن

هرمزگان
گلستان

یزد
اردبیل
همدان

کردستان
کرمانشاه

سیستان و بلوچستان
مرکزی
بوشهر
قزوین

لرستان
قم

زنجان
چهارمحال و بختیاری

سمنان
خراسان جنوبی
خراسان شمالی

کهگیلویه و بویر احمد
ایالم
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  16سال 20به ازای هر فرد باالی  کارتخوان فروشگاهیادامه توزیع  در
الکترونیک هستند, در هر استان مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات مربوط به تعداد سرانه این ابزار پذیرش 

 ارائه شده است. 13-2دول های کشور, در جسال در هر یک از استان 20به ازای افراد باالی 

 1395 مهر و آبانسال در  20های فروشگاهی فعال سیستمی به ازای افراد  باالی تعداد سرانه استانی کارتخوان  13-3جدول 

 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 1395آبان  1395هر م

 %1/77 0/115 0/113 اردبیل

 %1/61 0/106 0/104 اصفهان

 %0/01 0/112 0/112 البرز

 %2/91 0/086 0/084 ایالم

 %1/74 0/084 0/082 آذربایجان شرقی

 %1/81 0/083 0/081 آذربایجان غربی

 %1/27 0/119 0/118 بوشهر

 %3/72 0/135 0/130 تهران

ریچهارمحال و بختیا  0/096 0/097 1/55% 

 %2/29 0/104 0/102 خراسان جنوبی

 %1/82 0/093 0/091 خراسان رضوی

 %2/69 0/075 0/073 خراسان شمالی

 %1/76 0/079 0/078 خوزستان

 %1/96 0/087 0/086 زنجان

                                                 

 
از شبکه ملی آمار  1390از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال در هر استان,  سال 20آمار جمعیت افراد باالی  16

گرچه مد نظر قرار گرفته است.  1390ر سال سال د 15, جمعیت افراد باالی 1395سال در سال  20استخراج شده است. برای جمعیت باالی 
 سال 20سال, جمعیت افراد باالی 18جمعیت باالی  فقدان داده یلاما بدل ,است سال 18 بانکی به طور معمول  کارت یافتدرقانونی سن 

 شده است.در محاسبات منظور 
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  16سال 20به ازای هر فرد باالی  کارتخوان فروشگاهیادامه توزیع  در
الکترونیک هستند, در هر استان مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات مربوط به تعداد سرانه این ابزار پذیرش 

 ارائه شده است. 13-2دول های کشور, در جسال در هر یک از استان 20به ازای افراد باالی 

 1395 مهر و آبانسال در  20های فروشگاهی فعال سیستمی به ازای افراد  باالی تعداد سرانه استانی کارتخوان  13-3جدول 

 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 1395آبان  1395هر م

 %1/77 0/115 0/113 اردبیل

 %1/61 0/106 0/104 اصفهان

 %0/01 0/112 0/112 البرز

 %2/91 0/086 0/084 ایالم

 %1/74 0/084 0/082 آذربایجان شرقی

 %1/81 0/083 0/081 آذربایجان غربی

 %1/27 0/119 0/118 بوشهر

 %3/72 0/135 0/130 تهران

ریچهارمحال و بختیا  0/096 0/097 1/55% 

 %2/29 0/104 0/102 خراسان جنوبی

 %1/82 0/093 0/091 خراسان رضوی

 %2/69 0/075 0/073 خراسان شمالی

 %1/76 0/079 0/078 خوزستان

 %1/96 0/087 0/086 زنجان

                                                 

 
از شبکه ملی آمار  1390از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال در هر استان,  سال 20آمار جمعیت افراد باالی  16

گرچه مد نظر قرار گرفته است.  1390ر سال سال د 15, جمعیت افراد باالی 1395سال در سال  20استخراج شده است. برای جمعیت باالی 
 سال 20سال, جمعیت افراد باالی 18جمعیت باالی  فقدان داده یلاما بدل ,است سال 18 بانکی به طور معمول  کارت یافتدرقانونی سن 

 شده است.در محاسبات منظور 
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  1395 آبان سال در 20سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان به ازای افراد باالی   10-3شکل 

 

بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی ها شایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
 در جایگاه دوم قرار گرفته است.به لحاظ تعداد سرانه  شکلدر آن توزیع شده بود, در این 

عدد به ازای هر فرد  0987/0, تعداد سرانه این ابزار در کل کشور 1395ماه  آباندر 10-2بر اساس جدول  
 باشد.سال( می 20باالی  فرد 10,000ابزار به ازای هر  7/987سال ) 20باالی 

 فعال سیستمی های پذیرش اینترنتی و موبایلیتعداد ابزار .3.2.4

برای انجام عملیات پرداخت  های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارهمانطور که قبال ذکر شد, امکان استفاده از 
ار کارت ندارد, لزوما به الکترونیکی )بر خالف کارتخوان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابز

های پذیرش منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار
ها تنها تعداد این ابزارها برای بررسی معنای دقیقی نداشته و باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارمیسر می

0/137
0/135

0/129
0/123

0/119
0/115

0/112
0/106
0/106

0/104
0/097

0/094
0/093
0/092
0/092

0/091
0/089
0/088
0/087
0/087
0/086
0/085
0/085
0/084
0/083

0/079
0/076
0/075

0/065
0/062
0/062

یزد
تهران

هرمزگان
سمنان
بوشهر
اردبیل

البرز
اصفهان

مازندران
خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری
قم

خراسان رضوی
قزوین

گلستان
کهگیلویه و بویر احمد

فارس
کردستان

زنجان
کرمان
ایالم

گیالن
مرکزی

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

خوزستان
همدان

خراسان شمالی
کرمانشاه

لرستان
سیستان و بلوچستان
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 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 1395آبان  1395هر م

 %2/09 0/123 0/120 سمنان

 %2/32 0/062 0/060 سیستان و بلوچستان

 %2/57 0/089 0/087 فارس

زوینق  0/090 0/092 1/96% 

 %3/02 0/094 0/092 قم

 %3/14 0/088 0/085 کردستان

 %1/75 0/087 0/085 کرمان

 %2/98 0/065 0/063 کرمانشاه

 %1/75 0/091 0/089 کهگیلویه و بویر احمد

 %2/81 0/092 0/089 گلستان

 %1/45 0/085 0/084 گیالن

 %2/28 0/062 0/061 لرستان

 %1/48 0/106 0/105 مازندران

 %2/66 0/085 0/083 مرکزی

 %1/28 0/129 0/128 هرمزگان

 %2/05 0/076 0/075 همدان

 %2/40 0/137 0/134 یزد

 .13-2*ادامه جدول 

شکل  سرانهمالحظه می 10-2در  شترین تعداد  ستمی به ازای شود که بی سی شگاهی فعال  ی کارتخوان فرو
 , تهران و هرمزگان تعلق داشته است.ان یزدسال به ترتیب به است 20ی افراد باال
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شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در رسی میهای کشور بردر استان
 اطالعات پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی محاسبه شده است.

های محل استقرار پذیرندگان ثبت فعال سیستمی به تفکیک استان های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارتعداد 
 ترسیم شده است. 11-2در سوییچ شاپرک, در شکل شده 

 
 1395 آبانهای کشور در ی و موبایلی فعال سیستمی در استاننترنتیا های پذیرشتعداد ابزار 11-3شکل 

در  , بیشترین ابزارهاسیستمیفعال  و موبایلی پذیرش اینترنتی در هر دو ابزارمبین آن است که  11-2شکل 
 های تهران, اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند. استان

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
تهران

اصفهان
خراسان رضوی

کرمان
فارس
گیالن

آذربایجان شرقی
البرز

خوزستان
مازندران

قم
یزد

قزوین
هرمزگان

آذربایجان غربی
گلستان

خراسان جنوبی
مرکزی
سمنان
لرستان
همدان

کرمانشاه
بوشهر

کردستان
زنجان
اردبیل

خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری
سیستان و بلوچستان
کهگیلویه و بویر احمد

ایالم

ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی
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  1395 آبان سال در 20سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان به ازای افراد باالی   10-3شکل 
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شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در رسی میهای کشور بردر استان
 اطالعات پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی محاسبه شده است.

های محل استقرار پذیرندگان ثبت فعال سیستمی به تفکیک استان های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارتعداد 
 ترسیم شده است. 11-2در سوییچ شاپرک, در شکل شده 

 
 1395 آبانهای کشور در ی و موبایلی فعال سیستمی در استاننترنتیا های پذیرشتعداد ابزار 11-3شکل 

در  , بیشترین ابزارهاسیستمیفعال  و موبایلی پذیرش اینترنتی در هر دو ابزارمبین آن است که  11-2شکل 
 های تهران, اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند. استان
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 1395 آباندر سال در هر استان  20اهی به ازای افراد باالی های کارتخوان فروشگتعداد سرانه تراکنش 12-3شکل 

در سه جایگاه نخست تعداد  تهران و یزدهای هرمزگان, شود استانمالحظه می 12-2شکل همانطور که در 
اند و کرمانشاه, سال در هر استان, قرار گرفته 20های کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی سرانه تراکنش

الزم به ذکر است در  اند.ماه داشته آبانهای این ابزار را در نیز کمترین تعداد سرانه تراکنش و لرستان دبیلار
سه استان دارای بیشترین و کمترین سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی  1395سه ماه منتهی به آبان ماه 

 بدون تغییر بوده است.
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 های کشورهای کارتخوان فروشگاهی در استانتعداد سرانه تراکنش .3.2.5

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

ها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق به وسیله این ابزار تعلق نداشته و انجام تراکنش
ها ر نمایش تعداد سرانه تراکنشزیر به منظو شکلدارند( از نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل 

های مختلف برای صرفا برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان
 ترسیم شده است.  1395ماه  آبان

5-2-2. تعداد سرانه تراکنش   های کارتخوان فروشگاهی در استان   های کشور
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 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .3.3
های تراکنش یدامنه مبلغشود. بدین منظور ابتدا ها پرداخته میتر مبالغ تراکنشاین قسمت به بررسی دقیق در

های شود. سپس نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و نیز دهکهر سه ابزار پذیرش به تفکیک ارائه می
 شود.میقیمتی به تفکیک هر خدمت و به طور همزمان به تفکیک نوع ابزار ارائه 

 شبكه پذیرشهای ابزارهای دامنه مبلغی تراکنش .3.3.1

های هر سه ابزارهای پذیرش یعنی کارتخوان فروشگاهی, دامنه مبلغی تراکنش شکلدر این بخش از گزارش 
 گیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1395ماه  در آبانابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی 

های ابزار کارتخوان فروشگاهی ترسیم شده است, که در آن دامنه مبلغی تراکنش 13-2ل بر اساس شک
 26/24بازه  ینا که اندقرار گرفته یالر 150,000تا  50,001 بازه در هاتراکنش شود که بیشترین تعدادمالحظه می

 یال,ر 50,000 یرها با مبلغ زاکنشدرصد تعداد تر 39/26ماه,  ینا در .گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش
 یها با مبلغ باالدرصد تراکنش 62/29و  یالر 250,000تا  50,001 یها در بازه مبلغدرصد تراکنش 21/36

 اند. ریال انجام گرفته 250,000

3-2. شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش ها

1-3-2. دامنه مبلغی تراکنش   های ابزارهای پذیرش شبکه
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 1395 آبانهای ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( در تراکنش دامنه مبلغی 13-3شکل 

 
 233,596,586ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با  50,000های با مبلغ زیر ماه, تعداد تراکنش آباندر 

ر با ریال براب 250,000ریال و  50,001های با مبلغ بین همچنین تعداد تراکنش .عدد تراکنش بوده است
 262,157,529ریال برابر با  250,001های با مبلغ باالی عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش 320,493,138

 باشد. عدد تراکنش می

 های ابزار پذیرش اینترنتی است. ترسیم کننده دامنه مبلغی تراکنش 14-2 شکل
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 1395 آبانهای ابزار پذیرش اینترنتی )بر حسب ریال( در ه مبلغی تراکنشدامن 14-3شکل 

 

 ها درهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی, مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشدامنه مبلغی تراکنش

در این  .گیردر بر میها را ددرصد از کل تراکنش 51/20و این بازه  اندل قرار گرفتهریا 150,000تا  50,001بازه 
 هزار ریال هستند. 250,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد کل تراکنش 17/63ابزار پذیرش حدود 

 دهد.های ابزار پذیرش موبایلی را نمایش مینیز دامنه مبلغی تراکنش 15-2 شکل
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 1395 آبانهای ابزار پذیرش اینترنتی )بر حسب ریال( در ه مبلغی تراکنشدامن 14-3شکل 

 

 ها درهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی, مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشدامنه مبلغی تراکنش

در این  .گیردر بر میها را ددرصد از کل تراکنش 51/20و این بازه  اندل قرار گرفتهریا 150,000تا  50,001بازه 
 هزار ریال هستند. 250,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد کل تراکنش 17/63ابزار پذیرش حدود 

 دهد.های ابزار پذیرش موبایلی را نمایش مینیز دامنه مبلغی تراکنش 15-2 شکل

11/22%17/5%20/51%13/94%12/08%7/32% 6/57% 5/24% 2/46% 1/17% 0/74% 0/53% 0/35% 0/38% 0%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%/
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 1395 آبانهای ابزار پذیرش موبایل )بر حسب ریال( در دامنه مبلغی تراکنش 15-3شکل 

 

های ابزار پذیرش موبایلی, شرایط کامال متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی دامنه مبلغی تراکنش شکلدر بررسی 
 20,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد مجموع تراکنش 68/53باشد؛ به نحوی که و کارتخوان فروشگاهی می

اند. با توجه با استفاده عموم جامعه از ریال بوده 50,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 63/79ریال و 
ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه  50,000های شارژ با مبلغ در حدود کارت
وبایلی در دامنه مبلغی کمتر از های متوان حضور حداکثری تراکنشهای شارژ اپراتورهای مختلف, میکارت

ممنوعیت ارائه خدمت خرید کاال و خدمات با استفاده شایان ذکر است که با توجه بر  ریال توجیه نمود. 50,000
فوق صرفا نمایشی از دامنه مبلغی  شکل, از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا.  1394ابزار پذیرش موبایلی در مهر ماه 

باشد. نکته قابل توجه در خدمت تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی میخدمت پرداخت قبض و خرید شارژ 
میلیون  2پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی, اعمال محدودیت سقف مبلغی 

  باشد.ها با مبلغ حداکثر تا این سقف میبه خوبی نمایانگر انجام تراکنش 15-2 شکلباشد که ریالی می
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 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش .3.3.2

هایی نظیر درآمد, ثروت و ... محاسبه گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 17شاخص نسبت دهکی
های پرداخت الکترونیک ها, بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می

های با مبالغ بسیار ریز و یا بسیار دهنده حذف تراکنشکه روند کاهشی آن در طول زمان نشان باشدکارتی می
 1395 آبانهای شبکه شاپرک را در شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 12-2شود. جدول بزرگ تعریف می

 ارائه نموده است.  1394در مقایسه با ماه گذشته و نیز ماه مشابه سال 

 شاخص نسبت دهکی مقایسه تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه  14-3جدول 

 محاسبه نسبت دهکی

 مقایسه نقطه به نقطه مقایسه ماهانه

 1395آبان  1395مهر 
درصد 
 تغییرات

 1395آبان  1394آبان 
درصد 
 تغییرات

 هایمیانگین مبالغ تراکنش
 %11/17 10.479.445/10 9.426.570/00 %4/21 10.479.445/10 10.056.393/86 دهک دهم )ریال(

های میانگبن مبالغ تراکنش
 دهک اول )ریال(

14.808/22 14.707/05 -0/68% 9.303/00 14.707/05 58/09% 

نسبت متوسط قیمت دهک 
 دهم به دهک اول

679/11 712/55 4/92% 1.013/28 712/55 -29/68% 

 

درصدی و در قیاس نقطه به نقطه کاهش  92/4نسبت دهکی در مقایسه ماهانه رشد  شود کهمالحظه می
درصدی داشته است. در قیاس نقطه به نقطه, با وجود اینکه متوسط مبالغ دهک اول و دهک دهم  68/29

افزایش را تجربه نموده است, اما در مجموع به دلیل افزایش  1394به آبان نسبت  1395 آبانها در تراکنش
کاهش یافته است؛ اما در  1394 آبانها نسبت به بیشتر متوسط مبالغ دهک اول, پراکندگی مبلغی تراکنش

قیاس ماهانه به دلیل رشد متوسط مبالغ دهک دهم و افت اندک متوسط مبالغ دهک اول, در مجموع پراکندگی 
 مبلغی اندکی افزایش داشته است. 

                                                 

 
 7-2-7رجوع شود به پیوست  17
 

2-3-2. نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش ها
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 روند نسبت متوسط مبالغ دهک دهم به دهک اول قیمتی  16-3شکل 

 

های مهر و شهریور سرعت بیشتری نسبت به ماه ماه آبانافزایش نسبت دهکی در روند فوق,  شکلبا توجه به 
را تجربه  یواحد 33ماه افزایش بیش از  مهرنسبت به  1395 آباناست, به طوری که نسبت دهکی در  داشته

 نموده است. 
 

 پذیرش ابزارهای قیمتی هر خدمت به تفكیک بررسی دهک .3.3.3

 "خرید کاال و خدمات"های قیمتی هر دو خدمت ها, دهکتر مبالغ تراکنشدر این بخش به منظور بررسی دقیق
 به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش ارائه شده است.  "پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه"و 

عات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت خرید کاال را به تفکیک ابزارهای پذیرش اطال 15-2جدول
 ارائه نموده است. 
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3-3-2. بررسی دهک های قیمتی هر خدمت به تفکیک ابزار پذیرش
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 متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت خرید کاال و خدمات به ازای هر ابزار پذیرش   15-3جدول 

 دهک قیمتی
 هر دهک در هر یک از ابزارهای پذیرشمتوسط مبالغ 

 )مبالغ بر حسب ریال(
 ینترنتیا رشیپذ ابزار یفروشگاه کارتخوان

  12.075/56  16.098/94 دهک اول

  27.620/86  37.456/73 دهک دوم

  41.198/23  57.922/87 دهک سوم

  72.982/15  89.908/63 دهک چهارم

  110.314/75  123.423/20 دهک پنجم

  178.699/09  177.361/03 دهک ششم

  247.123/36  253.573/67 دهک هفتم

  504.054/12  398.192/02 دهک هشتم

  1.462.182/23  756.595/24 دهک نهم

  31.330.798/03  12.300.318/92 دهک دهم
  * ارائه خدمت خرید کاال و خدمات از طریق ابزار پذیرش موبایلی ممنوع و متوقف شده است.

 

های خرید کاال و خدمات در شود که متوسط مبلغ تراکنشمیبا توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه 
های آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی باالتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است, این امر موید این دهک

اعداد  شود.ری به کار گرفته میتموضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی برای خرید کاال و خدمات با ارزش
کاال و  یدمربوط خر یکارتخوان فروشگاه یهادرصد تراکنش 90به طور متوسط جدول مبین آن است که 

 بوده است. یالیر 800,000 یرزبا مبلغ خدمت 
 برای مقایسه بهتر ترسیم شده است. 17-2 شکلاطالعات این جدول در 
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 1395 آباندر  کاال و خدمات یددر خدمت خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 17-3شکل 

 

ریال محدود شده است تا اختالف  15,000,000در شکل فوق به علت نمایش بهتر, متوسط مبلغ دهک دهم به 
های خرید متوسط قیمت ابزارها در دهک های دیگر قابل تشخیص باشد. متوسط مبلغ دهک دهم تراکنش

 ریال بوده است.  31,330,798کاال و خدمات توسط ابزار پذیرش اینترنتی حدود 

اطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  14-2جدول
 را به تفکیک ابزارهای پذیرش ارائه نموده است.

 های قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه به ازای هر ابزار پذیرشمتوسط مبالغ دهک  16-3جدول 

  دهک قیمتی
 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 

 (یال)مبالغ بر حسب ر
 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی

  19.584/73  9.493/18  9.909/24 دهک اول

  57.164/30  10.000/00  16.745/48 دهک دوم

  102.582/11  12.173/08  20.000/00 دهک سوم

  153.151/28  20.000/00  20.000/00 دهک چهارم

  204.483/52  20.000/00  20.000/00 دهک پنجم
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 1395 آباندر  کاال و خدمات یددر خدمت خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 17-3شکل 

 

ریال محدود شده است تا اختالف  15,000,000در شکل فوق به علت نمایش بهتر, متوسط مبلغ دهک دهم به 
های خرید متوسط قیمت ابزارها در دهک های دیگر قابل تشخیص باشد. متوسط مبلغ دهک دهم تراکنش

 ریال بوده است.  31,330,798کاال و خدمات توسط ابزار پذیرش اینترنتی حدود 

اطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  14-2جدول
 را به تفکیک ابزارهای پذیرش ارائه نموده است.

 های قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه به ازای هر ابزار پذیرشمتوسط مبالغ دهک  16-3جدول 

  دهک قیمتی
 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 

 (یال)مبالغ بر حسب ر
 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی

  19.584/73  9.493/18  9.909/24 دهک اول

  57.164/30  10.000/00  16.745/48 دهک دوم

  102.582/11  12.173/08  20.000/00 دهک سوم

  153.151/28  20.000/00  20.000/00 دهک چهارم

  204.483/52  20.000/00  20.000/00 دهک پنجم
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  دهک قیمتی
 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 

 (یال)مبالغ بر حسب ر
 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی

  281.196/98  21.344/29  35.594/03 دهک ششم

  409.266/92  49.530/65  50.000/00 دهک هفتم

  606.778/27  50.196/56  74.585/74 دهک هشتم

  1.072.744/31  72.927/15  147.641/71 دهک نهم

  18.008.180/29  233.413/63  2.381.436/95 دهک دهم

 16-2*ادامه جدول 

وشگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی رسد که از ابزار کارتخوان فربه نظر می 16-2با توجه به اطالعات جدول 
شود. به طوری که بیشترین تعداد به طور عمده برای خرید کارت شارژهای تلفن همراه اعتباری استفاده می

تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی, 
های این ابزار )سه دهک درصد تراکنش 30به طور متوسط ریالی بوده است که  20,000خرید کارت شارژ 

ریالی انجام  50,000های این خدمت )یک دهک قیمتی( با مبلغ درصد تراکنش 10گیرد و قیمتی( را در بر می
های این خدمت )یک دهک قیمتی( در درصد تراکنش 10گرفته است. این در حالی است که به طور متوسط 

انجام گرفته  ریال )دو دهک قیمتی( 20,000درصد آن با مبلغ  20ریالی,  10,000ا مبلغ ابزار پذیرش موبایلی ب
های ابزار کارتخوان درصد تراکنش 40رسد که به طور متوسط حداقل . به عبارتی این طور به نظر میاست

اعتباری  های ابزار پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراهدرصد تراکنش 30فروشگاهی و 
های پایانی اختالف متوسط مبالغ ابزار بوده است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن است که در دهک

 پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه قابل مالحظه است.

را به تفکیک  ارژ تلفن همراهش یددر خدمت پرداخت قبض و خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 18-2شکل 
 دهد.ابزارهای پذیرش نشان می
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 1395 آبانهای قیمتی در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه در متوسط مبالغ دهک 18-3شکل 

شده است تا اختالف متوسط ریال محدود  2,500,000به علت نمایش بهتر, دهک دهم به  18-2 شکلدر 
های دیگر قابل تشخیص باشد. متوسط مبلغ دهک دهم خدمت پرداخت قبض و خرید قیمت ابزارها در دهک

های این ریال و متوسط مبلغ دهک دهم تراکنش18,008,180حدود شارژ تلفن همراه در ابزار پذیرش اینترنتی 
است. این در حالی است که در ابزار  یال بودهر2,381,437خدمت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در حدود 

میلیون ریالی اعمال شده از سوی بانک مرکزی  2محدودیت سقف مبلغی پذیرش موبایلی احتماال به دلیل 
بوده است که نسبت به دو ابزار پذیرش دیگر, به طور  ریال 233,414ج.ا.ا., متوسط مبلغ دهک دهم حدود 

 ای کمتر است.قابل مالحظه
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 کیفیت انجام خدمات پرداخت الكترونیک کارتی .4
شود؛ چرا که های ارائه دهنده آن خدمات محسوب میترین اهداف شرکتارتقای کیفیت ارائه خدمات از اصلی

مندی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. و رضایت18ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده افزایش مطلوبیت
راستای وظایف نظارتی خود, به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه شرکت شاپرک نیز در 

پذیری حس های ناتمام و عدم دسترسکاهش در میزان خطاها, تراکنش باشد.ها میو انجام صحیح پرداخت
هدف  هایی برای سنجش اینشود. در ادامه شاخصشده خدمات, عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می

 گردد.ارائه می

                                                 

 

در هنگام گزینش کاالها و خدمات مسلماً . شودحاصل می خدمات و کاال مصرف مطلوبیت عبارت است از رضایت مصرف کننده که از 18
تری داشته باشد. تمایل مردم معموالً بر این خوشایندی و مطلوبیت بیشوی که برای  انتخاب خواهد شد توسط مصرف کننده ییا خدمت کاال

باشد و یا  پول تر از مطلوبیت خود آنه دست آورند که بیشپردازند مطلوبیتی باست که از بابت مقدار پولی که برای یک کاال یا خدمت می
 .تر باشداین که از زحمت )عدم مطلوبیت( ناشی از کار برای کسب آن میزان پول بیش
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 کیفیت انجام خدمات پرداخت الكترونیک کارتی .4
شود؛ چرا که های ارائه دهنده آن خدمات محسوب میترین اهداف شرکتارتقای کیفیت ارائه خدمات از اصلی

مندی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. و رضایت18ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده افزایش مطلوبیت
راستای وظایف نظارتی خود, به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه شرکت شاپرک نیز در 

پذیری حس های ناتمام و عدم دسترسکاهش در میزان خطاها, تراکنش باشد.ها میو انجام صحیح پرداخت
هدف  هایی برای سنجش اینشود. در ادامه شاخصشده خدمات, عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می

 گردد.ارائه می

                                                 

 

در هنگام گزینش کاالها و خدمات مسلماً . شودحاصل می خدمات و کاال مصرف مطلوبیت عبارت است از رضایت مصرف کننده که از 18
تری داشته باشد. تمایل مردم معموالً بر این خوشایندی و مطلوبیت بیشوی که برای  انتخاب خواهد شد توسط مصرف کننده ییا خدمت کاال

باشد و یا  پول تر از مطلوبیت خود آنه دست آورند که بیشپردازند مطلوبیتی باست که از بابت مقدار پولی که برای یک کاال یا خدمت می
 .تر باشداین که از زحمت )عدم مطلوبیت( ناشی از کار برای کسب آن میزان پول بیش
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 ها های تراکنشآنالیز خطا .4.2
ها انواع مختلفی دارند که آمار تعداد هر یک از انواع خطا در دو ماه های تراکنشهمانطور که ذکر گردید, خطا

رج در این جدول تغییرات هر یک از انواع ارائه شده است. اطالعات مند 2-3در جدول  1395 آبانو  مهر
 دهد. های موفق و ناموفق را نشان میتراکنش

 1395 آبانو  مهرها در ها و خطامقایسه تعداد انواع تراکنش 2-4جدول 

 درصد تغییرات 1395 آبان 1395 مهر نوع تراکنش و انواع خطا

 فقنامو

 %3/98 2,080,576 2,000,880 خطای پذیرندگی

 %11/92 101,787,767 90,943,222 خطای کاربری

 %28/80 15,187,739 11,791,337 خطای صادرکنندگی

 %11/00- 463,279 520,536 خطای شاپرکی

 %66/62 789,179 473,636 خطای کسب و کار

 %13/79 120,308,540 105,729,611 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 %3/33 1,046,020,709 1,012,345,580 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 %4/32 1,166,329,249 1,118,075,191 هاتعداد کل تراکنش

 

کاهش با  شاپرکیصرفا تعداد خطای  1395ماه  آبانشود که در مالحظه می 2-3بر اساس اطالعات جدول 
 بیشترین میزان رشد. نداداشته افزایش همگی هاهمراه بوده و سایر انواع خطانسبت به مهر ماه  درصدی 11

 درصد افزایش داشته است. 62/66به خطای کسب و کار تعلق داشته که نسبت به ماه مهر  در انواع خطاها

 دهد.های ناموفق را نشان میها از کل تراکنشنیز سهم انواع خطا 1-3شکل 
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 هاهای موفق از کل تراکنشسهم تراکنش .4.1
های شبکه و افزایش نسبت های شرکت شاپرک, تالش برای کاهش وقوع خطاترین برنامهیکی از اصلی

 5ها در باشد. در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها میهای موفق از کل تراکنشتراکنش
 23و خطای کسب و کار 22, خطای کاربری21, خطای شاپرکی20ی پذیرندگی, خطا19ی صادرکنندگیه خطاگرو

های موفق و ناموفق )خطادار( کل شبکه اطالعات مربوط به تعداد تراکنش 1-3جدول  شوند.بندی میطبقه
های رخ ی خطادرصد 32/10های موفق و درصدی تراکنش 68/89دهد که حاکی از سهم شاپرک را نشان می

 است. 1395ماه  آبانداده در 

 1395 آبانها در های موفق و ناموفق از کل تراکنشاد و سهم تراکنشتعد 1-4جدول 

 

 

 

 

                                                 

 
 . 2-6-1-7رجوع شود به پیوست  19
 .3-6-1-7رجوع شود به پیوست  20
 . 4-6-1-7رجوع شود به پیوست  21
 .5-6-1-7رجوع شود به پیوست  22
 .6-6-1-7رجوع شود به پیوست  23

 هاسهم از کل تراکنش تعداد  نوع تراکنش

 %89/68 1,046,020,709 های موفقتراکنش

 %10/32 120,308,540 های ناموفق تراکنش

 - 1,166,329,249 هاتعداد کل تراکنش

1-3. سهم تراکنش   های موفق از کل تراکنشها
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 ها های تراکنشآنالیز خطا .4.2
ها انواع مختلفی دارند که آمار تعداد هر یک از انواع خطا در دو ماه های تراکنشهمانطور که ذکر گردید, خطا

رج در این جدول تغییرات هر یک از انواع ارائه شده است. اطالعات مند 2-3در جدول  1395 آبانو  مهر
 دهد. های موفق و ناموفق را نشان میتراکنش

 1395 آبانو  مهرها در ها و خطامقایسه تعداد انواع تراکنش 2-4جدول 

 درصد تغییرات 1395 آبان 1395 مهر نوع تراکنش و انواع خطا

 فقنامو

 %3/98 2,080,576 2,000,880 خطای پذیرندگی

 %11/92 101,787,767 90,943,222 خطای کاربری

 %28/80 15,187,739 11,791,337 خطای صادرکنندگی

 %11/00- 463,279 520,536 خطای شاپرکی

 %66/62 789,179 473,636 خطای کسب و کار

 %13/79 120,308,540 105,729,611 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 %3/33 1,046,020,709 1,012,345,580 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 %4/32 1,166,329,249 1,118,075,191 هاتعداد کل تراکنش

 

کاهش با  شاپرکیصرفا تعداد خطای  1395ماه  آبانشود که در مالحظه می 2-3بر اساس اطالعات جدول 
 بیشترین میزان رشد. نداداشته افزایش همگی هاهمراه بوده و سایر انواع خطانسبت به مهر ماه  درصدی 11

 درصد افزایش داشته است. 62/66به خطای کسب و کار تعلق داشته که نسبت به ماه مهر  در انواع خطاها

 دهد.های ناموفق را نشان میها از کل تراکنشنیز سهم انواع خطا 1-3شکل 

آنالیز خطا  های تراکنش  ها    .3-2
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 1395 آبانهای ناموفق در سهم هر یک از انواع خطا از مجموع تراکنش 1-4شکل 

 

درصد از کل  73/8ترین دلیل بوده و حاکی از آن است که بروز خطای کاربری عمده 3-3اطالعات جدول 
یک ارتباطی نداشته و ناشی از شود. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونها را شامل میتراکنش

 .عملکرد دارنده کارت است

 1395 آبانهای رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در آنالیز خطا 3-4جدول 

 سهم تعداد  نوع تراکنش و انواع خطا

 %89/68 1,046,020,709 های موفقتراکنش موفق

 موفقنا

 %0/18 2,080,576 خطای پذیرندگی

 %8/73 101787767 خطای کاربری

 %1/30 15,187,739 خطای صادرکنندگی

 %0/04 463,279 خطای شاپرکی

 %0/07 789,179 خطای کسب و کار

 %100 1,166,329,249 هاتعداد کل تراکنش

 

خطای پذیرندگی
1/73%

خطای کاربری
84/61%

یخطای صادرکنندگ
12/62%

خطای شاپرکی
0/39%

خطای کسب و کار
0/66%
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 به تصویر کشیده شده است. 2-3در شکل  3-3اطالعات جدول  

 
 1395 آبانها در های موفق از کل تراکنشهای ناموفق و تراکنشسهم هر یک از انواع تراکنش 2-4کل ش

با سهم  شاپرکیهای خطادار مربوط به خطای شود که کمترین سهم در تراکنشدر شکل فوق مالحظه می
های خطادار درصدی را در بین تراکنش 39/0بوده است. این نوع خطا سهم ها درصدی از کل تراکنش 04/0

 نشان داده شده است. 1-3داشته است که در شکل 

های های خطا در دو ماه متوالی بهتر است سهم انواع خطا نسبت به کل تراکنشجهت بررسی تغییرات تراکنش
 آبانو  مهرهای خطا در دو ماه تغییر سهم تراکنشصورت گرفته در ماه مورد نظر, مورد قیاس قرار گیرد. لذا 

 ارائه شده است. 4-3در جدول 

 

 

 

 

 

تراکنش های موفق
89/68%

خطای پذیرندگی
0/18%

خطای کاربری
8/73%

خطای صادرکنندگی
1/30%

خطای شاپرکی
0/04%

خطای کسب و کار
0/07%

تراکنش های 
خطادار
10/32%
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 1395 آبانهای ناموفق در سهم هر یک از انواع خطا از مجموع تراکنش 1-4شکل 

 

درصد از کل  73/8ترین دلیل بوده و حاکی از آن است که بروز خطای کاربری عمده 3-3اطالعات جدول 
یک ارتباطی نداشته و ناشی از شود. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونها را شامل میتراکنش

 .عملکرد دارنده کارت است

 1395 آبانهای رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در آنالیز خطا 3-4جدول 

 سهم تعداد  نوع تراکنش و انواع خطا

 %89/68 1,046,020,709 های موفقتراکنش موفق

 موفقنا

 %0/18 2,080,576 خطای پذیرندگی

 %8/73 101787767 خطای کاربری

 %1/30 15,187,739 خطای صادرکنندگی

 %0/04 463,279 خطای شاپرکی

 %0/07 789,179 خطای کسب و کار

 %100 1,166,329,249 هاتعداد کل تراکنش

 

خطای پذیرندگی
1/73%

خطای کاربری
84/61%

یخطای صادرکنندگ
12/62%

خطای شاپرکی
0/39%

خطای کسب و کار
0/66%
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 به تصویر کشیده شده است. 2-3در شکل  3-3اطالعات جدول  

 
 1395 آبانها در های موفق از کل تراکنشهای ناموفق و تراکنشسهم هر یک از انواع تراکنش 2-4کل ش

با سهم  شاپرکیهای خطادار مربوط به خطای شود که کمترین سهم در تراکنشدر شکل فوق مالحظه می
های خطادار درصدی را در بین تراکنش 39/0بوده است. این نوع خطا سهم ها درصدی از کل تراکنش 04/0

 نشان داده شده است. 1-3داشته است که در شکل 

های های خطا در دو ماه متوالی بهتر است سهم انواع خطا نسبت به کل تراکنشجهت بررسی تغییرات تراکنش
 آبانو  مهرهای خطا در دو ماه تغییر سهم تراکنشصورت گرفته در ماه مورد نظر, مورد قیاس قرار گیرد. لذا 

 ارائه شده است. 4-3در جدول 

 

 

 

 

 

تراکنش های موفق
89/68%

خطای پذیرندگی
0/18%

خطای کاربری
8/73%

خطای صادرکنندگی
1/30%

خطای شاپرکی
0/04%

خطای کسب و کار
0/07%

تراکنش های 
خطادار
10/32%
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی ی حس شدهپذیردسترس 5-4جدول 

 های موفقتراکنش
 1395 آبان 1395 مهر 1394 آبان

پذیری دسترس هاتعداد تراکنش
پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده

پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

های موفق سیستمی تراکنش
 24پرداخت کل شبکه

865.751.777 97/45% 1.103.288.802 98/68% 1.147.808.476 98/41% 

های موفق سیستمی تراکنش
 شاپرکی25

887.971.679 99/954% 1.117.554.655 99/953% 1.165.865.970 99/960% 

 - 1.166.329.249 - 1.118.075.191 - 888.382.970 تعداد کل تراکنش

 

 است 1395ماه سال  آباندرصدی خدمات شرکت شاپرک در  96/99حاکی از در دسترس بودن  5-3جدول 
 است. درصدی داشته  006/0حدود  بهبود 1394 آباندرصدی و نسبت به  007/0  بهبودماه  مهرکه نسبت به 

 

 های ناتمام رخ داده در شبكهآنالیز تراکنش .4.4
رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان, یکی 26های ناتمامشاخص میزان تراکنش

نسبت  بایستانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت از شاخص
مقادیر این شاخص را ارائه  6-3ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول های ناتمام به کل تراکنشتعداد تراکنش

 نموده است.

 

 

 

                                                 

 
 .7-6-1-7رجوع شود به پیوست   24
 .9-6-1-7رجوع شود به پیوست  25
 .4-9-1-7رجوع شود به پیوست    26
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 1395 آبانو  مهرقیاس سهم هر یک از انواع خطا در  4-4جدول 

 نوع تراکنش و انواع خطا
ها سهم از کل تراکنش

 1395 مهر
 هاسهم از کل تراکنش

 تغییر سهم 1395 نآبا

 ناموفق

 %0/001- %0/178 %0/179 خطای پذیرندگی

 %0/59 %8/73 %8/13 خطای کاربری

 %0/25 %1/30 %1/05 خطای صادرکنندگی

 %0/01- %0/04 %0/05 خطای شاپرکی

 %0/03 %0/07 %0/04 کسب و کار

 %0/86 %10/32 %9/46 تعداد کل تراکنش های ناموفق

 %0/86- %89/68 %90/54 راکنش های موفقتعداد کل ت موفق

 - %100 %100 تعداد کل تراکنش ها

 

 است. مهرها, نسبت به ماه از کل تراکنش و پذیرندگی شاپرکیسهم خطای  کاهشمبین  4-3اطالعات جدول 

 پذیری حس شده خدماتدسترس .4.3
سی به خدمات و انجام یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن, بهبود امکان دستر

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

پذیری حس شده خدمات دسترس کند. اطالعات مربوط شاخصها محاسبه میسوئیچ شاپرک را از کل تراکنش
 ارائه شده است.  5-3در جدول 

 

 

 

3-3. دسترس پذیری حس شده خدمات
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1395 آبانو  مهرخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در های ناتمام ردرصد تراکنش 6-4جدول   

 تغییرات 1395 آبان 1395 مهر  های ناتمامتراکنش

 %88/49 560.286 297.257 های ناتمامتراکنش تعداد

 %3/33 1.046.020.709 1.012.345.580 هاکل تراکنش تعداد

های ناتمام به تراکنش نسبت تعداد
 هاکل تراکنش

0/0294% 0/0536% 0/0242% 

 استفاده شده بود "نش ناتمامتراک"ه جای ب "تراکنش معوق"های پیشین, از عنوان *در گزارش

تعداد ماه,  آبانها در درصدی تعداد تراکنش 33/3با رشد شود مالحظه می 6-3همانطور که در جدول 
های شاخص نسبت تعداد تراکنشلذا  ؛داشته استدرصدی  49/88رشد در همین دوره  های ناتمامتراکنش

 0536/0و به عدد درصدی داشته  0242/0 افزایشنسبت به ماه گذشته  ی موفقهاناتمام به کل تراکنش
 است.در ماه مورد بررسی ها مغایرت افزایشدهنده است. این آمار نشانرسیده 
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی ی حس شدهپذیردسترس 5-4جدول 

 های موفقتراکنش
 1395 آبان 1395 مهر 1394 آبان

پذیری دسترس هاتعداد تراکنش
پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده

پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

های موفق سیستمی تراکنش
 24پرداخت کل شبکه

865.751.777 97/45% 1.103.288.802 98/68% 1.147.808.476 98/41% 

های موفق سیستمی تراکنش
 شاپرکی25

887.971.679 99/954% 1.117.554.655 99/953% 1.165.865.970 99/960% 

 - 1.166.329.249 - 1.118.075.191 - 888.382.970 تعداد کل تراکنش

 

 است 1395ماه سال  آباندرصدی خدمات شرکت شاپرک در  96/99حاکی از در دسترس بودن  5-3جدول 
 است. درصدی داشته  006/0حدود  بهبود 1394 آباندرصدی و نسبت به  007/0  بهبودماه  مهرکه نسبت به 

 

 های ناتمام رخ داده در شبكهآنالیز تراکنش .4.4
رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان, یکی 26های ناتمامشاخص میزان تراکنش

نسبت  بایستانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت از شاخص
مقادیر این شاخص را ارائه  6-3ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول های ناتمام به کل تراکنشتعداد تراکنش

 نموده است.

 

 

 

                                                 

 
 .7-6-1-7رجوع شود به پیوست   24
 .9-6-1-7رجوع شود به پیوست  25
 .4-9-1-7رجوع شود به پیوست    26
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1395 آبانو  مهرخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در های ناتمام ردرصد تراکنش 6-4جدول   
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 های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکتعملكرد بررسی  .5
ت پرداخت را در صنع PSP یهااز شرکت یکهر  یتگستره فعالهای معرفی شده در این بخش, شاخص
 یاستگذارشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یکه اطالع از آن برا دهدینشان م یکیالکترون

تا با  دها اطالع داشته باششرکت یناز ا یکهر  یتاز نقش و سطح فعال یبه خوب یدها باشرکت ینو ناظر بر ا
 ید. نقش نماایفای  یکداخت الکترونصنعت پر یتها, بتواند در هدانظارت بر عملکرد آن

گیرد که بخش اول عملکرد در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار می PSPهای در این بخش عملکرد شرکت
ها ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکتکلی شرکت

  شود.در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می
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 های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکتعملكرد بررسی  .5
ت پرداخت را در صنع PSP یهااز شرکت یکهر  یتگستره فعالهای معرفی شده در این بخش, شاخص
 یاستگذارشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یکه اطالع از آن برا دهدینشان م یکیالکترون
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 ید. نقش نماایفای  یکداخت الکترونصنعت پر یتها, بتواند در هدانظارت بر عملکرد آن

گیرد که بخش اول عملکرد در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار می PSPهای در این بخش عملکرد شرکت
ها ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکتکلی شرکت

  شود.در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می

 

 

4. بررسی عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
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 1395 آبان ها دراز نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-5شکل   

درصدی از تعداد  33/23با سهم  "پرداخت ملتبه"گردد, شرکت فوق مالحظه می شکلهمانگونه که در دو 
ها, بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در درصدی از مبلغ تراکنش 06/32ها و سهم تراکنش

 جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است. 
 

های های هر یک از ابزارز بازار تراکنشا PSP هایسهم شرکت .5.1.2
 پذیرش 

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

 1395ماه  آباناطالعات این جدول مبین آن است که در ارائه شده است.  1-4 در جدول 1395 آبانو  مهر
و  15/26 به ترتیب سهم باو ابزار پذیرش اینترنتی  فروشگاهی کارتخوانهای بیشترین سهم از تعداد تراکنش

 34/41ایلی با های ابزار پذیرش موباز تعداد تراکنش و "به پرداخت ملت"شرکت درصدی متعلق به  74/25
 بوده است.  "آسان پرداخت پرشین"درصد متعلق به شرکت 

 

آسان پرداخت 
پرشین

6/48%

الكترونیک کارت 
دماوند
0/05%

به پرداخت ملت
32/06%

پرداخت الكترونیک
پاسارگاد

انپرداخت الكترونیک سام5/99%
10/73%

پرداخت نوین آرین
2/08%

تجارت الكترونیک
پارسیان

7/95%

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

11/01%

سایان کارت
2/92%

فن آوا کارت
3/75%

کارت اعتباری ایران
کیش
14/49%

مبنا کارت آریا
2/49%
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  PSPهای شرکتکلی بررسی عملكرد  .5.1
شود تا در کنار نظارت و رفع مشکالت حوزه پرداخت, مسیر ها, سعی میدر این قسمت با بررسی روند شاخص

های مناسب را اتخاذ نمود. در حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را مشخص کرد تا سیاست
دهنده خدمات پرداخت از کل بازار و  های هر شرکت ارائهغی تراکنشهمین راستا ابتدا سهم تعدادی و مبل

های شود. پس از آن عملکرد هر یک از شرکتسپس به تفکیک بازار هر یک ابزارهای پذیرش بررسی می
PSP  گیرد. در پایان نیز برای سنجش تمرکز در بازار ابزارهای های خطا مورد بررسی قرار میتراکنشدر رخداد

 شود. هیرشمن استفاده می -هر شرکت از شاخص هرفیندال پذیرش
 

 هایشاز بازار تراکن PSPهایشرکت تعدادی و مبلغی هر یک از سهم .5.1.1
 کارت حوزه پرداخت الكترونیک

های بازار خدمات از کل تراکنشهای ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت
 ترسیم شده است.  2-4و  1-4 شکلدر دو , کارتی پرداخت الکترونیک

 
 1395 آبانها در از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-5شکل 

آسان پرداخت 
پرشین
14/31% الكترونیک کارت 

دماوند
0/05%

به پرداخت ملت
23/33%

ک پرداخت الكترونی
پاسارگاد

7/27%
پرداخت الكترونیک سامان

17/24%

پرداخت نوین آرین
4/91%

تجارت الكترونیک
پارسیان
11/14%

خدمات نوین داده 
ورزی سداد

7/02%

سایان کارت
1/46%

فن آوا کارت
3/49%

کارت اعتباری ایران
کیش
8/15%

مبنا کارت آریا
1/64%

PSP بررسی عملکرد کلی شرکت های  .4-1

1-1-4. سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت هایPSP از بازار تراکنشهای 
حوزه پرداخت الکترونیک کارت
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 1395 آبان ها دراز نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-5شکل   

درصدی از تعداد  33/23با سهم  "پرداخت ملتبه"گردد, شرکت فوق مالحظه می شکلهمانگونه که در دو 
ها, بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در درصدی از مبلغ تراکنش 06/32ها و سهم تراکنش

 جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است. 
 

های های هر یک از ابزارز بازار تراکنشا PSP هایسهم شرکت .5.1.2
 پذیرش 

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

 1395ماه  آباناطالعات این جدول مبین آن است که در ارائه شده است.  1-4 در جدول 1395 آبانو  مهر
و  15/26 به ترتیب سهم باو ابزار پذیرش اینترنتی  فروشگاهی کارتخوانهای بیشترین سهم از تعداد تراکنش

 34/41ایلی با های ابزار پذیرش موباز تعداد تراکنش و "به پرداخت ملت"شرکت درصدی متعلق به  74/25
 بوده است.  "آسان پرداخت پرشین"درصد متعلق به شرکت 
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2-1-4سهم شرکت هایPSP از بازار تراکنش   های هر یک از ابزار  های پذیرش 
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  1395 آبانو  مهرهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-5جدول 

 PSPشرکت 

های تراکنشتعداد سهم از 
 ش اینترنتیابزار پذیر

های ابزار تراکنشتعداد سهم از 
 پذیرش موبایلی

های تراکنش تعداد سهم از
 کارتخوان فروشگاهی

 اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر

 %0/14- %11/06 %11/20 %0/72- %41/34 %42/06 %1/85 %8/03 %6/17 آسان پرداخت پرشین

الکترونیک کارت 
 دماوند

0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/054% 0/057% 0/003% 

 %0/37- %26/15 %26/52 %0/65- %0/52 %1/16 %1/18- %25/74 %26/92 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 پاسارگاد

5/57% 4/71% -0/86% 2/12% 1/97% -0/15% 8/08% 8/01% -0/06% 

پرداخت الکترونیک 
 سامان

24/18% 24/20% 0/020% 22/69% 22/22% -0/47% 16/32% 16/41% 0/09% 

 %0/07 %2/41 %2/34 %1/78 %25/37 %23/59 %1/46- %1/47 %2/93 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 پارسیان

16/97% 18/90% 1/93% 3/96% 4/58% 0/63% 11/65% 11/75% 0/09% 

خدمات نوین داده 
 ورزی سداد

13/71% 12/99% -0/72% 0/00% 0/00% 0/00% 7/70% 7/73% 0/03% 

 %0/13 %1/44 %1/31 %0/87- %1/97 %2/85 %0/01 %0/02 %0/01 سایان کارت

 %0/02 %3/80 %3/77 %0/44 %1/54 %1/10 %0/82 %1/44 %0/62 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 کیش

2/58% 2/30% -0/28% 0/21% 0/24% 0/03% 9/ %13  9/ %33  0/20% 

 %0/071- %1/860 %1/931 %0/01- %0/24 %0/26 %0/14- %0/19 %0/34 مبنا کارت آریا

 های هر ابزار پذیرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بیشترین میزان اختالف سهم تعداد تراکنش*

 مهرنسبت به  آبانها در ماه شود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشمالحظه می 1-4در جدول 
, در ابزار کارتخوان "تجارت الکترونیک پارسیان"به شرکت  افزایشدرصد  93/1با  زار پذیرش اینترنتیابماه, در 

درصد  78/1در ابزار پذیرش موبایلی با  و "به پرداخت ملت"به شرکت  کاهشدرصد  37/0با فروشگاهی 
پیاپی  ماه سه ازپس شرکت پرداخت نوین آرین . تعلق داشته است "نوین آرینپرداخت "به شرکت  افزایش
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مواجه بازار این ابزار از افزایش در سهم  ماه با, در این های ابزار پذیرش موبایلیکاهش سهم از تعداد تراکنش
 شد.

های پذیرش در های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت 
 نمایش داده شده است.  3-4 شکل

 
 1395 آبانهای پذیرش در های هریک از ابزاراز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  3-5شکل 

 1395 آبانو  مهردو ماه  های پذیرش برایاز بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتتراکنشسهم مبلغی  
همانند سهم تعدادی,  ماه آباندر  طالعات این جدول مبین آن است کهارائه شده است. ا 2-4در جدول 

درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی  27/30فروشگاهی با  کارتخوانهای دو ابزار بیشترین سهم مبلغی از تراکنش
درصد متعلق به  20/44و در ابزار پذیرش موبایلی با  "پرداخت ملتبه"رصد متعلق به شرکت د 37/57با 

 بوده است. "آسان پرداخت پرشین"شرکت 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

آسان 
پرداخت 
پرشین

ک الکترونی
کارت 
دماوند

به پرداخت
ملت

پرداخت 
ک الکترونی

پاسارگاد

پرداخت 
ک الکترونی

سامان

پرداخت 
نوین آرین

تجارت 
ک الکترونی

پارسیان

خدمات 
نوین داده 
ورزی سداد

سایان 
کارت

فن آوا 
کارت

کارت 
اعتباری 

ایران کیش

مبنا کارت
آریا

کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی
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  1395 آبانو  مهرهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-5جدول 

 PSPشرکت 

های تراکنشتعداد سهم از 
 ش اینترنتیابزار پذیر

های ابزار تراکنشتعداد سهم از 
 پذیرش موبایلی

های تراکنش تعداد سهم از
 کارتخوان فروشگاهی

 اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر

 %0/14- %11/06 %11/20 %0/72- %41/34 %42/06 %1/85 %8/03 %6/17 آسان پرداخت پرشین

الکترونیک کارت 
 دماوند

0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0/054% 0/057% 0/003% 

 %0/37- %26/15 %26/52 %0/65- %0/52 %1/16 %1/18- %25/74 %26/92 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 پاسارگاد

5/57% 4/71% -0/86% 2/12% 1/97% -0/15% 8/08% 8/01% -0/06% 

پرداخت الکترونیک 
 سامان

24/18% 24/20% 0/020% 22/69% 22/22% -0/47% 16/32% 16/41% 0/09% 

 %0/07 %2/41 %2/34 %1/78 %25/37 %23/59 %1/46- %1/47 %2/93 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 پارسیان

16/97% 18/90% 1/93% 3/96% 4/58% 0/63% 11/65% 11/75% 0/09% 

خدمات نوین داده 
 ورزی سداد

13/71% 12/99% -0/72% 0/00% 0/00% 0/00% 7/70% 7/73% 0/03% 

 %0/13 %1/44 %1/31 %0/87- %1/97 %2/85 %0/01 %0/02 %0/01 سایان کارت

 %0/02 %3/80 %3/77 %0/44 %1/54 %1/10 %0/82 %1/44 %0/62 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 کیش

2/58% 2/30% -0/28% 0/21% 0/24% 0/03% 9/ %13  9/ %33  0/20% 

 %0/071- %1/860 %1/931 %0/01- %0/24 %0/26 %0/14- %0/19 %0/34 مبنا کارت آریا

 های هر ابزار پذیرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بیشترین میزان اختالف سهم تعداد تراکنش*

 مهرنسبت به  آبانها در ماه شود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشمالحظه می 1-4در جدول 
, در ابزار کارتخوان "تجارت الکترونیک پارسیان"به شرکت  افزایشدرصد  93/1با  زار پذیرش اینترنتیابماه, در 

درصد  78/1در ابزار پذیرش موبایلی با  و "به پرداخت ملت"به شرکت  کاهشدرصد  37/0با فروشگاهی 
پیاپی  ماه سه ازپس شرکت پرداخت نوین آرین . تعلق داشته است "نوین آرینپرداخت "به شرکت  افزایش
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مواجه بازار این ابزار از افزایش در سهم  ماه با, در این های ابزار پذیرش موبایلیکاهش سهم از تعداد تراکنش
 شد.

های پذیرش در های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت 
 نمایش داده شده است.  3-4 شکل

 
 1395 آبانهای پذیرش در های هریک از ابزاراز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  3-5شکل 

 1395 آبانو  مهردو ماه  های پذیرش برایاز بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتتراکنشسهم مبلغی  
همانند سهم تعدادی,  ماه آباندر  طالعات این جدول مبین آن است کهارائه شده است. ا 2-4در جدول 

درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی  27/30فروشگاهی با  کارتخوانهای دو ابزار بیشترین سهم مبلغی از تراکنش
درصد متعلق به  20/44و در ابزار پذیرش موبایلی با  "پرداخت ملتبه"رصد متعلق به شرکت د 37/57با 

 بوده است. "آسان پرداخت پرشین"شرکت 
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 1395 آباندر  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  4-5شکل 

همچنان کمترین سهم  "الکترونیک کارت دماوند"شرکت که  آن است این بخش حاکی از هاینتایج بررسی
دهنده خدمات پرداخت داشته است و سهم آن از بازار های ارائه ها را در بین شرکتتعدادی و مبلغی تراکنش

 های پذیرش ناچیز است.کلیه ابزار

 هاتراکنش یطاهاخدر تعداد  PSP یهاعملكرد شرکت یبررس .5.1.3

های ناموفق حوزه پذیرندگی های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنشملکرد شرکتدر این بخش ع
های صحیح و ها در پشتیبانی از تراکنشای بین شرکتگیرد و هدف آن, انجام مقایسهمورد بررسی قرار می
 PSPت های هر شرکباشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنشدقت در عملکرد می

 3-4جدول شماره شود تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. محاسبه می
 منعکس نموده است.را  1395در سال  آبانو  مهردر دو ماه نتایج این بررسی 

 

 

 1395 آبانو  مهردر  PSPی هر شرکت هاتراکنشخطای پذیرندگی به کل مقایسه نسبت  3-5جدول 
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 1395 آبانو  مهرهای پذیرش در یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  2-5جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

های سهم از مبلغ تراکنش
 ینترنتیابزار پذیرش ا

ابزار های سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش موبایلی

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

 مهر
1395 

 آبان
1395 

 اختالف
 مهر

1395 
 آبان

1395 
 اختالف

 مهر
1395 

 آبان
1395 

 اختالف

 %0/06- %6/68 %6/74 %0/61- %44/20 %44/81 %0/22- %1/23 %1/44 آسان پرداخت پرشین

 %0/00 %0/05 %0/05 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 لکترونیک کارت دماوندا

 %0/231- %30/27 %30/51 %0/43- %0/79 %1/22 %2/33 %57/37 %55/04 به پرداخت ملت

 %0/05 %6/20 %6/15 %0/47- %2/01 %2/48 %0/13- %3/60 %3/73 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %0/07 %10/71 %10/63 %0/83- %22/03 %22/86 %0/15 %10/25 %10/09 نپرداخت الکترونیک ساما

 %0/04 %2/13 %2/08 %2/23 %21/42 %19/19 %0/06- %0/22 %0/28 پرداخت نوین آرین

 %0/27- %8/14 %8/41 %0/64 %6/89 %6/25 %0/11 %5/60 %5/48 تجارت الکترونیک پارسیان

 %0/13- %10/41 %10/54 %0/00 %0/00 %0/00 %2/11- %19/51 %21/62 خدمات نوین داده ورزی سداد

 %0/085 %3/15 %3/06 %0/70- %1/62 %2/32 %0/05 %0/09 %0/04 سایان کارت

 %0/131 %4/02 %3/89 %0/09 %0/38 %0/28 %0/07 %0/50 %0/43 فن آوا کارت

 %0/37 %15/55 %15/18 %0/05 %0/28 %0/23 %0/19- %1/61 %1/79 کارت اعتباری ایران کیش

 %0/062- %2/69 %2/76 %0/02 %0/38 %0/36 %0/01- %0/03 %0/04 مبنا کارت آریا

 های هر ابزار پذیرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بیشترین میزان اختالف سهم تعداد تراکنش**

در ابزار  1395 آبانو  مهرها در دو ماه الزم به ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
در ابزار پذیرش اینترنتی , "کارت اعتباری ایران کیش"به شرکت  افزایشدرصد  37/0فروشگاهی با  کارتخوان

به  افزایشدرصد  23/2و در ابزار پذیرش موبایلی با  "به پرداخت ملت"به شرکت  افزایشدرصد  33/2با 
  است. تعلق داشته "پرداخت نوین آرین"شرکت 

نمایش  1395ماه  آبانمختلف را در  پذیرش هایهای ابزاراز مبلغ تراکنش PSPهای شرکتسهم  4-4شکل 
 دهد.می
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 1395 آباندر  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  4-5شکل 

همچنان کمترین سهم  "الکترونیک کارت دماوند"شرکت که  آن است این بخش حاکی از هاینتایج بررسی
دهنده خدمات پرداخت داشته است و سهم آن از بازار های ارائه ها را در بین شرکتتعدادی و مبلغی تراکنش

 های پذیرش ناچیز است.کلیه ابزار

 هاتراکنش یطاهاخدر تعداد  PSP یهاعملكرد شرکت یبررس .5.1.3

های ناموفق حوزه پذیرندگی های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنشملکرد شرکتدر این بخش ع
های صحیح و ها در پشتیبانی از تراکنشای بین شرکتگیرد و هدف آن, انجام مقایسهمورد بررسی قرار می
 PSPت های هر شرکباشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنشدقت در عملکرد می

 3-4جدول شماره شود تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. محاسبه می
 منعکس نموده است.را  1395در سال  آبانو  مهردر دو ماه نتایج این بررسی 
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 1395 انآبو  مهردر  هابه کل تراکنش در شاخص نسبت خطای پذیرندگی PSPهای مقایسه شرکت 5-5شکل 

 

بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به  شود کهها مالحظه میتدر مقایسه ماهانه عملکرد این شرک
کارت "و  "فن آوا کارت", "الکترونیک کارت دماوند"هایشرکت ها )عملکرد مثبت(,  به ترتیب بهکل تراکنش

ماه  مهرنسبت به  منظراز این تری عملکرد ضعیفها سایر شرکت وتعلق داشته است  "اعتباری ایران کیش
 اند.داشته

 

 27هیرشمن -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال .5.1.4

هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال . شاخص28شودسنجیده و بررسی می

                                                 

 
27 Herfindahl-Hirshman Index 
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نام شرکت ارائه دهنده خدمات 
 پرداخت

نسبت تعداد خطای پذیرندگی به تعداد کل 
 درصد تغییرات هاتراکنش

 1395 آبان 1395 مهر
 %0/080 %0/141 %0/061 آسان پرداخت پرشین

 %0/451- %1/281 %1/733 الکترونیک کارت دماوند

 %0/038 %0/088 %0/050* تبه پرداخت مل

 %0/033- %0/111 %0/144 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %0/055- %0/298 %0/353 پرداخت الکترونیک سامان

 %0/015- %0/061 %0/076 پرداخت نوین آرین

 %0/019 %0/363 %0/344 تجارت الکترونیک پارسیان

 %0/039 %0/148 %0/108 خدمات نوین داده ورزی سداد

 %0/033- %0/068 %0/102 یان کارتسا

 %0/127- %0/054* %0/181 فن آوا کارت

 %0/112- %0/242 %0/354 کارت اعتباری ایران کیش

 %0/029- %0/079 %0/108 مبنا کارت آریا

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

نسبت خطای پذیرندگی به  منظربهترین عملکرد از  درجایگاه نخست  "فن آوا کارت"شرکت  آبانماه در 
خطای د تعدادرصدی  054/0با سهم  "فن آوا کارت" پس از شرکت. به دست آورد را هامجموع تراکنش

به لحاظ های بعدی در جایگاه"سایان کارت"و  "پرداخت نوین آرین" , شرکتهاپذیرندگی به کل تراکنش
 اند.قرار گرفتهبهترین عملکرد )کمترین میزان شاخص( 

الکترونیک کارت "های ها نیز به ترتیب به شرکتبیشترین نسبت تعداد خطای پذیرندگی به کل تعداد تراکنش
 اختصاص داشته است. "پرداخت الکترونیک سامان"و  "ارت الکترونیک پارسیانتج", "دماوند

 به تصویر کشیده شده است. 5-4شماره  شکلاطالعات این جدول در 
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4-1-5. اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن 28
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 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

تر است و هر چه میزان شاخص تمرکز که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد, بازار رقابتیکند؛ به طوریمی
 باشد.تر میت که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیکدهنده آن اسبیشتر باشد, نشان

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه هیرشمن, می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.  4-4مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول 

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال 4-5جدول 
 

 

 

 

 

انستن سهم بازاری هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور, نیاز به د -برای محاسبه شاخص هرفیندال
ها را ها از تعداد تراکنشتوان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای هر یک از شرکت

 های مختلف به کار گرفت.به ازای ابزار

باشد به ازای می PSPشرکت  12این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  5-4در جدول 
های بازار هر ابزار پذیرش ذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنشهر سه ابزار پ

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

 PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 5-5 جدول 

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 122/42 11/06 1.708/78 41/34 64/44 8/03 آسان پرداخت پرشین

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1000کمتر از  رقابتی

 1800تا  1000بین  تمرکز مالیم

 1800باالی  تمرکز باال
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 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 0/00 0/06 0/00 0/00 0/00 0/00 الکترونیک کارت دماوند

 683/75 26/15 0/27 0/52 662/68 25/74 به پرداخت ملت

 64/19 8/01 3/90 1/97 22/22 4/71 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 269/29 16/41 493/74 22/22 585/62 24/20 پرداخت الکترونیک سامان

 5/80 2/41 643/81 25/37 2/18 1/47 رداخت نوین آرینپ

 137/95 11/75 20/99 4/58 357/36 18/90 تجارت الکترونیک پارسیان

 59/80 7/73 0/00 0/00 168/65 12/99 خدمات نوین داده ورزی سداد

 2/07 1/44 3/89 1/97 0/00 0/02 سایان کارت

 14/42 3/80 2/38 1/54 2/07 1/44 فن آوا کارت

 86/98 9/33 0/06 0/24 5/29 2/30 کارت اعتباری ایران کیش

 3/46 1/86 0/06 0/24 0/04 0/19 مبنا کارت آریا

 1.450/13 - 2.877/87 - 1.870/55 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 1,871 حدودبه ترتیب  موبایلیاینترنتی و  هیرشمن در بازار ابزار پذیرش -شاخص هرفیندال 1395ماه  آباندر 
ست؛ به این ا بسیار باال در بازار این ابزار دهنده تمرکز( که, نشان1,800)باالتر از دست آمده است به 2,879و 

ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت
( که مبین وجود تمرکز مالیم 1,800تا  1,000است )بین  به دست آمده 1,450کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

 باشد. در بازار این ابزار می

 ارائه شده است. 6-4در جدول  مهرنسبت به ماه  آبانهیرشمن در ماه -اختالف میزان شاخص هرفیندال

 1395 آبانو  مهردر  PSPهای شمن در بازار شرکتهیر-مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 6-5جدول 

 HHI کارتخوان فروشگاهی  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 
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 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 0/00 0/06 0/00 0/00 0/00 0/00 الکترونیک کارت دماوند

 683/75 26/15 0/27 0/52 662/68 25/74 به پرداخت ملت

 64/19 8/01 3/90 1/97 22/22 4/71 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 269/29 16/41 493/74 22/22 585/62 24/20 پرداخت الکترونیک سامان

 5/80 2/41 643/81 25/37 2/18 1/47 رداخت نوین آرینپ

 137/95 11/75 20/99 4/58 357/36 18/90 تجارت الکترونیک پارسیان

 59/80 7/73 0/00 0/00 168/65 12/99 خدمات نوین داده ورزی سداد

 2/07 1/44 3/89 1/97 0/00 0/02 سایان کارت

 14/42 3/80 2/38 1/54 2/07 1/44 فن آوا کارت

 86/98 9/33 0/06 0/24 5/29 2/30 کارت اعتباری ایران کیش

 3/46 1/86 0/06 0/24 0/04 0/19 مبنا کارت آریا

 1.450/13 - 2.877/87 - 1.870/55 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 1,871 حدودبه ترتیب  موبایلیاینترنتی و  هیرشمن در بازار ابزار پذیرش -شاخص هرفیندال 1395ماه  آباندر 
ست؛ به این ا بسیار باال در بازار این ابزار دهنده تمرکز( که, نشان1,800)باالتر از دست آمده است به 2,879و 

ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت
( که مبین وجود تمرکز مالیم 1,800تا  1,000است )بین  به دست آمده 1,450کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

 باشد. در بازار این ابزار می

 ارائه شده است. 6-4در جدول  مهرنسبت به ماه  آبانهیرشمن در ماه -اختالف میزان شاخص هرفیندال

 1395 آبانو  مهردر  PSPهای شمن در بازار شرکتهیر-مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 6-5جدول 

 HHI کارتخوان فروشگاهی  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 
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 1395 مهر اختالف 1395 آبان 1395 مهر اختالف 1395 آبان 1395 مهر
 آبان

1395 
 اختالف

 H-H 1.870/28 1.870/55 0/27 2.871/09 2.877/87 6/78 1.463/52 1.450/13 -13/39شاخص 

 

داشته  کاهش مهرنسبت به ماه ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی تنهیرشمن -اخص هرفیندالش آباندر ماه 
تمرکز بیانگر رو به کاهش بودن سهم کاهش شاخص است.  مواجه بوده افزایشدو ابزار دیگر با در بازار است و 

ها از قدرت بازاری دیگر شرکت بهبودو  اندبازار را داشته که سهم باالتری از یهایشرکتهای از تعداد تراکنش
 باشد.می هامنظر سهم تعدادی تراکنش

 های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای بررسی عملكرد شرکت .5.2
ای نسبت به سایر ابزارهای ها اهمیت ویژهکارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و مبلغ تراکنش

در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی دارد. به همین علت به طور ویژه عملکرد کارتخوان فروشگاهی  پذیرش
 شود.های ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسی میشرکت

های کارتخوان فروشگاهی و سهم هر ابتدا سهم هر شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنش
گیرد. های فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار میارتخواناز کل تعداد ابزار ک PSPشرکت 
بعد کشوری و نیز در بعد  در PSPاثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی برای هر شرکت  در ادامه

در خصوص کارتخوان فروشگاهی  PSPگیری و تحلیل شده و در پایان عملکرد هر شرکت استانی اندازه
 شود.فاقد تراکنش مالی بررسی میتراکنش و کم

 

های کارتخوان از تعداد تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت .5.2.1
 های کشورفروشگاهی در استان

 آبانهای فروشگاهی به تفکیک استان در های کارتخواناز تعداد تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت
پرداخت به"های شرکتدر مجموع گردد, حظه میو همانگونه که مالارائه شده است  7-4در جدول  1395ماه 

1-2-5. سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در 
استانهای کشور

2-5. بررسی عملکرد شرکت های PSP در ابزار کارتخوانهای فروشگاهی  
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های کارتخوان بیشترین سهم از تعداد تراکنش "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت الکترونیک سامان", "ملت
 اند.های کشور داشتهفروشگاهی را در اکثر استان

 1395 آبانهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استان در از تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت 7-5جدول 
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 %1/17 %9/97 %3/92 %1/91 %9/71 %7/89 %1/53 %13/02 %7/91 %26/58 %0/00 %16/40 اردبیل

 %2/11 %8/59 %3/66 %0/77 %13/79 %11/72 %1/35 %10/05 %7/70 %25/13 %0/00 %15/11 اصفهان

 %1/30 %7/33 %4/13 %1/42 %6/19 %10/13 %4/00 %16/61 %9/82 %29/61 %0/02 %9/44 البرز

 %0/76 %10/14 %5/78 %2/84 %9/19 %6/82 %0/75 %7/72 %2/69 %40/26 %0/00 %13/04 ایالم
آذربایجان 

 شرقی
8/71% 0/00% 23/24% 9/92% 16/42% 3/25% 10/38% 7/47% 2/39% 5/67% 9/97% 2/57% 

آذربایجان 
 غربی

13/78% 0/01% 27/38% 9/58% 12/98% 1/84% 10/01% 7/34% 1/34% 4/12% 10/14% 1/47% 

 %3/23 %15/92 %5/78 %1/19 %4/08 %7/88 %1/93 %16/62 %3/83 %26/71 %0/00 %12/83 بوشهر
 %2/45 %7/87 %2/17 %1/38 %4/30 %11/35 %2/27 %23/41 %10/27 %28/97 %0/09 %5/46 تهران

چهارمحال 
 و بختیاری

18/41% 0/00% 22/73% 7/80% 12/94% 0/24% 10/00% 13/07% 2/50% 3/06% 6/54% 2/70% 

خراسان 
 جنوبی

16/45% 0/00% 35/04% 5/54% 10/27% 3/06% 6/35% 7/15% 1/85% 3/41% 9/15% 1/74% 

خراسان 
 رضوی

8/51% 0/08% 20/36% 8/26% 15/46% 5/12% 16/31% 7/40% 1/04% 5/26% 10/26% 1/95% 

خراسان 
 شمالی

9/77% 0/00% 34/78% 2/74% 15/14% 1/05% 8/29% 9/36% 2/08% 3/11% 12/36% 1/32% 

 %1/31 %13/53 %5/31 %1/79 %8/96 %11/88 %3/49 %12/08 %9/40 %22/14 %0/00 %10/11 خوزستان
 %2/03 %12/32 %3/30 %1/50 %8/03 %10/77 %1/33 %9/96 %6/09 %32/90 %0/00 %11/76 زنجان
 %1/54 %10/02 %2/75 %1/49 %12/18 %7/92 %2/09 %11/97 %4/88 %28/33 %0/00 %16/83 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

15/31% 0/00% 21/88% 1/99% 27/02% 1/26% 4/64% 10/22% 2/33% 2/97% 10/74% 1/65% 

 %1/45 %7/55 %6/38 %1/05 %7/85 %9/86 %4/75 %14/77 %7/38 %25/73 %0/00 %13/24 فارس
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 1395 آبانها در های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  6-5شکل 

 

 

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین الکترونیک کارت دماوند به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک  پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 %2/97 %8/74 %4/78 %1/74 %8/04 %11/72 %1/60 %10/80 %6/70 %32/36 %0/00 %10/55 قزوین
 %1/48 %7/40 %4/95 %1/41 %8/13 %7/49 %0/83 %18/51 %9/41 %29/86 %0/00 %10/54 قم

 %1/13 %9/65 %3/88 %2/07 %8/96 %6/74 %2/27 %22/06 %5/55 %27/57 %0/00 %10/13 کردستان
 %1/26 %5/81 %2/52 %0/97 %9/19 %14/62 %1/04 %13/02 %4/70 %23/17 %0/00 %23/70 کرمان

 %1/46 %13/87 %5/02 %1/49 %9/59 %13/12 %0/60 %11/91 %7/96 %24/32 %0/00 %10/65 کرمانشاه
کهگیلویه و 

 بویر احمد
28/19% 0/00% 28/96% 7/39% 7/21% 0/44% 6/78% 6/08% 3/05% 3/18% 7/41% 1/31% 

 %1/89 %7/60 %3/21 %1/31 %9/27 %19/42 %2/87 %11/73 %5/11 %25/06 %0/00 %12/53 گلستان
 %1/46 %11/03 %5/04 %2/13 %8/98 %12/42 %2/39 %12/51 %12/02 %19/02 %0/00 %13/01 گیالن
 %0/78 %12/41 %4/63 %2/09 %11/21 %11/08 %0/42 %16/88 %6/85 %23/05 %0/00 %10/61 لرستان
 %1/82 %10/90 %3/82 %1/63 %9/75 %15/13 %2/01 %11/41 %9/44 %22/46 %0/08 %11/53 مازندران
 %1/19 %7/60 %5/42 %2/23 %8/49 %10/46 %0/65 %19/48 %5/26 %26/04 %0/00 %13/18 مرکزی

 %1/15 %7/68 %2/12 %0/82 %5/23 %18/18 %1/07 %11/77 %4/23 %32/84 %0/00 %14/91 هرمزگان
 %1/08 %20/74 %2/25 %1/68 %9/13 %18/75 %0/52 %10/86 %6/00 %17/92 %1/49 %9/60 همدان

 %1/66 %11/72 %3/32 %1/45 %12/04 %8/28 %0/98 %21/42 %4/44 %25/74 %0/00 %8/94 یزد

 .7-4*ادامه جدول 

های کشور های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت
 به تصویر کشیده شده است.  6-4 شکلدر  1395 ماه آبانبرای 
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 1395 آبانها در های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  6-5شکل 

 

 

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین الکترونیک کارت دماوند به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک  پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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 %2/97 %8/74 %4/78 %1/74 %8/04 %11/72 %1/60 %10/80 %6/70 %32/36 %0/00 %10/55 قزوین
 %1/48 %7/40 %4/95 %1/41 %8/13 %7/49 %0/83 %18/51 %9/41 %29/86 %0/00 %10/54 قم

 %1/13 %9/65 %3/88 %2/07 %8/96 %6/74 %2/27 %22/06 %5/55 %27/57 %0/00 %10/13 کردستان
 %1/26 %5/81 %2/52 %0/97 %9/19 %14/62 %1/04 %13/02 %4/70 %23/17 %0/00 %23/70 کرمان

 %1/46 %13/87 %5/02 %1/49 %9/59 %13/12 %0/60 %11/91 %7/96 %24/32 %0/00 %10/65 کرمانشاه
کهگیلویه و 

 بویر احمد
28/19% 0/00% 28/96% 7/39% 7/21% 0/44% 6/78% 6/08% 3/05% 3/18% 7/41% 1/31% 

 %1/89 %7/60 %3/21 %1/31 %9/27 %19/42 %2/87 %11/73 %5/11 %25/06 %0/00 %12/53 گلستان
 %1/46 %11/03 %5/04 %2/13 %8/98 %12/42 %2/39 %12/51 %12/02 %19/02 %0/00 %13/01 گیالن
 %0/78 %12/41 %4/63 %2/09 %11/21 %11/08 %0/42 %16/88 %6/85 %23/05 %0/00 %10/61 لرستان
 %1/82 %10/90 %3/82 %1/63 %9/75 %15/13 %2/01 %11/41 %9/44 %22/46 %0/08 %11/53 مازندران
 %1/19 %7/60 %5/42 %2/23 %8/49 %10/46 %0/65 %19/48 %5/26 %26/04 %0/00 %13/18 مرکزی

 %1/15 %7/68 %2/12 %0/82 %5/23 %18/18 %1/07 %11/77 %4/23 %32/84 %0/00 %14/91 هرمزگان
 %1/08 %20/74 %2/25 %1/68 %9/13 %18/75 %0/52 %10/86 %6/00 %17/92 %1/49 %9/60 همدان

 %1/66 %11/72 %3/32 %1/45 %12/04 %8/28 %0/98 %21/42 %4/44 %25/74 %0/00 %8/94 یزد

 .7-4*ادامه جدول 

های کشور های کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت
 به تصویر کشیده شده است.  6-4 شکلدر  1395 ماه آبانبرای 
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وان فروشگاهی فعال از تعداد کارتخ PSPهای سهم هر یک از شرکت .5.2.2
 های کشورسیستمی در استان

فروشگاهی فعال  از تعداد ابزار کارتخوان PSPهای در این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت
 شود.های کشور پرداخته میسیستمی در هر یک از استان

سیستمی هر استان را  از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال PSPسهم بازار هر شرکت اطالعات  8-4جدول 
 دهد.نشان می 1395ماه  آبانبرای 

تجارت "و  "پرداخت ملتبه", "کارت اعتباری ایران کیش"هایشرکتگردد, همانگونه که مشاهده می
 اند.های کشور داشتهبیشترین سهم از بازار را از این منظر در اکثر استان به ترتیب "الکترونیک پارسیان

 1395 آباناز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی به تفکیک استان در  PSPسهم بازار هر شرکت 8-5جدول 
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 %2/00 %40/13 %3/74 %2/10 %9/22 %9/19 %1/43 %8/06 %5/62 %11/14 %0/00 %7/37 اردبیل
 %3/44 %16/38 %4/60 %1/34 %17/07 %14/68 %1/71 %9/96 %10/38 %13/05 %0/05 %7/34 اصفهان

 %2/83 %14/14 %6/07 %2/42 %8/05 %14/64 %4/59 %13/96 %10/75 %16/72 %0/18 %5/66 البرز
 %1/32 %15/76 %7/11 %4/41 %12/19 %11/19 %1/16 %9/34 %4/44 %24/29 %0/00 %8/79 ایالم

 %4/04 %15/02 %5/95 %3/38 %9/69 %13/47 %3/58 %14/01 %9/88 %13/48 %0/00 %7/49 آذربایجان شرقی
 %2/09 %16/31 %4/66 %2/43 %9/04 %14/98 %1/97 %13/59 %9/42 %14/26 %0/01 %11/23 آذربایجان غربی

 %5/01 %18/08 %5/26 %2/12 %8/96 %13/40 %2/58 %14/99 %5/26 %16/08 %0/00 %8/25 بوشهر
 %3/24 %20/70 %2/71 %1/19 %7/36 %13/82 %3/25 %10/83 %13/17 %19/28 %0/25 %4/20 تهران

چهارمحال 
 وبختیاری

12/35% 0/02% 13/84% 10/49% 12/77% 0/57% 11/45% 14/93% 3/83% 4/70% 10/81% 4/23% 

 %2/74 %13/48 %4/77 %4/44 %12/69 %9/12 %3/88 %10/23 %8/87 %18/98 %0/00 %10/80 خراسان جنوبی
 %2/91 %18/28 %5/56 %1/73 %9/59 %16/73 %4/59 %12/71 %9/79 %11/26 %0/16 %6/69 خراسان رضوی

2-2-5. سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال 
سیستمی در استانهای کشور
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 %2/20 %17/58 %4/08 %4/43 %12/97 %10/92 %1/59 %14/66 %4/39 %18/60 %0/00 %8/58 خراسان شمالی
 %2/20 %19/88 %5/09 %2/96 %9/99 %16/86 %3/31 %11/18 %9/04 %11/32 %0/00 %8/18 خوزستان
 %2/63 %15/40 %4/44 %2/73 %11/96 %15/51 %2/11 %11/78 %7/49 %18/02 %0/00 %7/93 زنجان
 %2/71 %13/50 %4/27 %2/85 %15/58 %13/82 %2/75 %10/22 %6/35 %17/46 %0/00 %10/50 سمنان

سیستان 
 وبلوچستان

10/54% 0/00% 15/00% 3/32% 21/15% 1/30% 10/96% 13/74% 2/94% 3/01% 15/00% 3/05% 

 %3/13 %13/55 %7/52 %1/61 %12/24 %14/50 %5/19 %10/98 %8/73 %13/90 %0/01 %8/66 فارس
 %4/45 %14/52 %5/12 %2/74 %12/17 %15/68 %2/31 %11/02 %8/35 %15/79 %0/00 %7/84 قزوین

 %2/65 %13/12 %5/40 %2/65 %10/56 %13/23 %1/19 %14/98 %10/89 %16/58 %0/01 %8/74 قم
 %1/99 %14/94 %4/62 %3/24 %11/86 %10/94 %3/09 %18/16 %6/23 %17/39 %0/00 %7/53 کردستان
 %2/13 %10/57 %3/26 %1/61 %11/09 %22/68 %1/83 %12/54 %7/68 %12/38 %0/00 %14/23 کرمان

 %1/76 %19/51 %5/96 %2/50 %12/39 %14/41 %0/88 %12/02 %8/57 %14/54 %0/01 %7/47 کرمانشاه
کهگیلویه 
 وبویراحمد

13/28% 0/00% 17/99% 10/17% 7/60% 0/66% 15/14% 10/97% 4/77% 5/35% 11/49% 2/57% 

 %3/15 %12/09 %4/01 %1/83 %13/07 %20/15 %2/99 %12/60 %6/46 %13/44 %0/00 %10/20 گلستان
 %2/69 %17/78 %6/04 %3/06 %10/32 %14/98 %2/62 %11/76 %11/64 %10/79 %0/00 %8/33 گیالن
 %1/52 %16/42 %4/36 %3/80 %14/37 %14/28 %0/81 %14/82 %8/12 %13/79 %0/00 %7/72 لرستان
 %2/78 %16/31 %4/87 %2/69 %11/16 %18/76 %2/88 %10/16 %10/43 %9/83 %0/22 %9/92 مازندران
 %2/21 %10/97 %6/01 %3/22 %11/71 %17/40 %0/95 %16/18 %6/55 %14/76 %0/00 %10/03 مرکزی
 %2/60 %12/75 %2/72 %1/81 %9/70 %24/11 %1/54 %9/62 %6/56 %19/36 %0/00 %9/23 نهرمزگا

 %1/98 %13/32 %3/68 %3/52 %12/28 %26/03 %0/86 %9/73 %6/25 %11/27 %3/30 %7/76 همدان
 %2/46 %15/85 %3/82 %2/12 %14/98 %14/28 %1/96 %16/02 %7/77 %13/81 %0/00 %6/93 یزد

 .8-4*ادامه جدول 

از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت 7-4 شکل
 کشد. را به تصویر می 1395 آبانبرای دوره های کشور را یک از استان
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وان فروشگاهی فعال از تعداد کارتخ PSPهای سهم هر یک از شرکت .5.2.2
 های کشورسیستمی در استان

فروشگاهی فعال  از تعداد ابزار کارتخوان PSPهای در این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت
 شود.های کشور پرداخته میسیستمی در هر یک از استان

سیستمی هر استان را  از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال PSPسهم بازار هر شرکت اطالعات  8-4جدول 
 دهد.نشان می 1395ماه  آبانبرای 

تجارت "و  "پرداخت ملتبه", "کارت اعتباری ایران کیش"هایشرکتگردد, همانگونه که مشاهده می
 اند.های کشور داشتهبیشترین سهم از بازار را از این منظر در اکثر استان به ترتیب "الکترونیک پارسیان

 1395 آباناز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی به تفکیک استان در  PSPسهم بازار هر شرکت 8-5جدول 
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 %2/00 %40/13 %3/74 %2/10 %9/22 %9/19 %1/43 %8/06 %5/62 %11/14 %0/00 %7/37 اردبیل
 %3/44 %16/38 %4/60 %1/34 %17/07 %14/68 %1/71 %9/96 %10/38 %13/05 %0/05 %7/34 اصفهان

 %2/83 %14/14 %6/07 %2/42 %8/05 %14/64 %4/59 %13/96 %10/75 %16/72 %0/18 %5/66 البرز
 %1/32 %15/76 %7/11 %4/41 %12/19 %11/19 %1/16 %9/34 %4/44 %24/29 %0/00 %8/79 ایالم

 %4/04 %15/02 %5/95 %3/38 %9/69 %13/47 %3/58 %14/01 %9/88 %13/48 %0/00 %7/49 آذربایجان شرقی
 %2/09 %16/31 %4/66 %2/43 %9/04 %14/98 %1/97 %13/59 %9/42 %14/26 %0/01 %11/23 آذربایجان غربی

 %5/01 %18/08 %5/26 %2/12 %8/96 %13/40 %2/58 %14/99 %5/26 %16/08 %0/00 %8/25 بوشهر
 %3/24 %20/70 %2/71 %1/19 %7/36 %13/82 %3/25 %10/83 %13/17 %19/28 %0/25 %4/20 تهران

چهارمحال 
 وبختیاری

12/35% 0/02% 13/84% 10/49% 12/77% 0/57% 11/45% 14/93% 3/83% 4/70% 10/81% 4/23% 

 %2/74 %13/48 %4/77 %4/44 %12/69 %9/12 %3/88 %10/23 %8/87 %18/98 %0/00 %10/80 خراسان جنوبی
 %2/91 %18/28 %5/56 %1/73 %9/59 %16/73 %4/59 %12/71 %9/79 %11/26 %0/16 %6/69 خراسان رضوی
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شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد  .5.2.1
 کشوری

توانند تعیین کننده های آن در کنار یکدیگر میهای فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوان
اثربخشی توان شاخص میبرای این منظور ا باشد که هعملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت

 فعال سیستمی را تعریف نمود. فروشگاهی کارتخوان

های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار سهم هر شرکت از تراکنش این شاخص بیانگر نسبت
ه پرداخت های یک شرکت در شبکمیزان اثربخشی کارتخوان . عدد حاصل29کارتخوان فروشگاهی است

است. در واقع  هاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان بیانگر و مقدار آن  دهدالکترونیک را نشان می
به  بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقاباشد  یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه 

 باشدباالتر از یک مقدار شاخص  چنانچهو  آورد به دست هااز بازار تراکنش ,اندازه سهمی که در ابزارها دارد
  .است , موفق به جذب تراکنش شدهابزارها دارداز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی

 PSPهای های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 9-4جدول در 
 محاسبه شده است. 1395ماه  آباندر 

 

 

 

 

 

                                                 

 
است که نسبت به کل  هر شرکت کارتخوان فروشگاهیاخص به عبارتی همان سرانه تراکنش این ش .10-1-7وسترجوع شود به پی 29

 نرماالیز شده است.
83 

 

 

 
 1395 آبانها در رتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استاناز تعداد ابزار کا PSPسهم بازاری هر شرکت  7-5شکل 

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال وبختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین الکترونیک کارت دماوند به پرداخت ملت 

پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت

فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد  .5.2.1
 کشوری

توانند تعیین کننده های آن در کنار یکدیگر میهای فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوان
اثربخشی توان شاخص میبرای این منظور ا باشد که هعملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت

 فعال سیستمی را تعریف نمود. فروشگاهی کارتخوان

های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار سهم هر شرکت از تراکنش این شاخص بیانگر نسبت
ه پرداخت های یک شرکت در شبکمیزان اثربخشی کارتخوان . عدد حاصل29کارتخوان فروشگاهی است

است. در واقع  هاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان بیانگر و مقدار آن  دهدالکترونیک را نشان می
به  بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقاباشد  یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه 

 باشدباالتر از یک مقدار شاخص  چنانچهو  آورد به دست هااز بازار تراکنش ,اندازه سهمی که در ابزارها دارد
  .است , موفق به جذب تراکنش شدهابزارها دارداز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی

 PSPهای های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 9-4جدول در 
 محاسبه شده است. 1395ماه  آباندر 

 

 

 

 

 

                                                 

 
است که نسبت به کل  هر شرکت کارتخوان فروشگاهیاخص به عبارتی همان سرانه تراکنش این ش .10-1-7وسترجوع شود به پی 29

 نرماالیز شده است.

1-2-5. شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری
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برای  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت شاخص اثربخشی کارتخوان 10-4در ادامه در جدول 
 اند.با یکدیگر مقایسه شده 1395 آبانو  مهردو ماه 

 1395 آبانو  مهرهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان ه شاخصمقایس 10-5جدول 

 اختالف 1395آبان  1395مهر  شرکت

 0/001 1/458 1/457 آسان پرداخت پرشین

 0/015- 0/373 0/389 الکترونیک کارت دماوند

 0/047- 1/738 1/785 به پرداخت ملت

 0/009- 0/824 0/833 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 0/024 1/369 1/345 پرداخت الکترونیک سامان

 0/016 0/850 0/834 پرداخت نوین آرین

 0/004- 0/766 0/770 تجارت الکترونیک پارسیان

 0/013 0/728 0/715 خدمات نوین داده ورزی سداد

 0/051 0/664 0/613 سایان کارت

 0/005- 0/844 0/849 فن آوا کارت

 0/011 0/544 0/534 یران کیشکارت اعتباری ا

 0/014 0/638 0/624 مبنا کارت آریا

 

 

ماه بیشترین بهبود در شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی  آبانشود که در مالحظه می 10-4در جدول 
 واحدی رخ داده است.  051/0با افزایش  "سایان کارت"فعال سیستمی در شرکت 
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 1395 آبانهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان شاخص 9-5جدول 

 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 فروشگاهی 
 سهم از کل تعداد ابزار  هاسهم از کل تراکنش

 1/458 0/076 0/111 آسان پرداخت پرشین

 0/373 0/002 0/001 الکترونیک کارت دماوند

 1/738 0/150 0/261 به پرداخت ملت

 0/824 0/097 0/080 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/369 0/120 0/164 پرداخت الکترونیک سامان

 0/850 0/028 0/024 پرداخت نوین آرین

 0/766 0/153 0/117 تجارت الکترونیک پارسیان

 0/728 0/106 0/077 اده ورزی سدادخدمات نوین د

 0/664 0/022 0/014 سایان کارت

 0/844 0/045 0/038 فن آوا کارت

 0/544 0/171 0/093 کارت اعتباری ایران کیش

 0/638 0/029 0/019 مبنا کارت آریا

 

اخص ش "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین", "به پرداخت ملت"شرکت  ماه سه آباندر 
ها ها بر روی کارتخوانهای این شرکتاند, که به این معناست که جذب تراکنشهاثربخشی باالتر از یک داشت

های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع هایشان از کل کارتخواناز سهم تعداد کارتخوانبیشتر 
ها ها به نسبت سایر شرکتدر جذب بیشتر تراکنش ای بوده کهها به گونههای فروشگاهی این شرکتکارتخوان

 اند. تر عمل نمودهموفق

را بررسی  PSPهای های شرکتبنابراین شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی, کارایی توزیع کارتخوان
های ذب تراکنشها برای جها به سبب کاراتر بودن توزیع, باید با جایابی مناسب کارتخواننموده و شرکت

 بخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.بیشتر, شاخص اثر
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برای  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت شاخص اثربخشی کارتخوان 10-4در ادامه در جدول 
 اند.با یکدیگر مقایسه شده 1395 آبانو  مهردو ماه 

 1395 آبانو  مهرهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان ه شاخصمقایس 10-5جدول 

 اختالف 1395آبان  1395مهر  شرکت

 0/001 1/458 1/457 آسان پرداخت پرشین

 0/015- 0/373 0/389 الکترونیک کارت دماوند

 0/047- 1/738 1/785 به پرداخت ملت

 0/009- 0/824 0/833 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 0/024 1/369 1/345 پرداخت الکترونیک سامان

 0/016 0/850 0/834 پرداخت نوین آرین

 0/004- 0/766 0/770 تجارت الکترونیک پارسیان

 0/013 0/728 0/715 خدمات نوین داده ورزی سداد

 0/051 0/664 0/613 سایان کارت

 0/005- 0/844 0/849 فن آوا کارت

 0/011 0/544 0/534 یران کیشکارت اعتباری ا

 0/014 0/638 0/624 مبنا کارت آریا

 

 

ماه بیشترین بهبود در شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی  آبانشود که در مالحظه می 10-4در جدول 
 واحدی رخ داده است.  051/0با افزایش  "سایان کارت"فعال سیستمی در شرکت 
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 0/57 0/74 0/64 0/52 0/78 0/57 0/76 1/17 0/77 1/62 - 1/60 سمنان
سیستان و 
 بلوچستان

1/45 - 1/46 0/60 1/28 0/97 0/42 0/74 0/79 0/99 0/72 0/54 

 0/46 0/56 0/85 0/65 0/64 0/68 0/91 1/35 0/85 1/85 0/21 1/53 فارس

 0/67 0/60 0/93 0/63 0/66 0/75 0/69 0/98 0/80 2/05 0/00 1/35 قزوین

 0/56 0/56 0/92 0/53 0/77 0/57 0/69 1/24 0/86 1/80 0/03 1/21 قم

 0/57 0/65 0/84 0/64 0/76 0/62 0/73 1/21 0/89 1/58 0/00 1/35 کردستان

 0/59 0/55 0/77 0/61 0/83 0/64 0/57 1/04 0/61 1/87 - 1/67 کرمان

 0/83 0/71 0/84 0/60 0/77 0/91 0/68 0/99 0/93 1/67 0/02 1/43 کرمانشاه
کهگیلویه و بویر 

 احمد
2/12 - 1/61 0/73 0/95 0/67 0/45 0/55 0/64 0/59 0/64 0/51 

 0/60 0/63 0/80 0/72 0/71 0/96 0/96 0/93 0/79 1/86 0/22 1/23 گلستان

 0/54 0/62 0/83 0/70 0/87 0/83 0/91 1/06 1/03 1/76 0/00 1/56 گیالن

 0/51 0/76 1/06 0/55 0/78 0/78 0/52 1/14 0/84 1/67 0/00 1/37 لرستان

 0/66 0/67 0/78 0/61 0/87 0/81 0/70 1/12 0/91 2/29 0/38 1/16 مازندران

 0/54 0/69 0/90 0/69 0/73 0/60 0/68 1/20 0/80 1/76 0/01 1/31 مرکزی

 0/44 0/60 0/78 0/45 0/54 0/75 0/69 1/22 0/65 1/70 - 1/61 هرمزگان

 0/55 1/56 0/61 0/48 0/74 0/72 0/60 1/12 0/96 1/59 0/45 1/24 همدان

 0/68 0/74 0/87 0/68 0/80 0/58 0/50 1/34 0/57 1/86 0/00 1/29 یزد

 .11-4*ادامه جدول 

یک کارت دماوند از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی و نیز از تعداد ابزار سهم شرکت الکترون هادر بسیاری از استان **به علت اینکه
موارد  این کارتخوان صفر بوده است, شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی که حاصل تقسیم این دو سهم می باشد, برای این شرکت در

 ا خط تیره نشان داده شده است.که در جدول ب)مبهم بودن تقسیم عدد صفر بر صفر( قابل محاسبه نبوده است 

ها دارای در غالب استان"پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین","ت ملتبه پرداخ"سه شرکت 
ها به نسبت بیشتری شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی باالتر از یک هستند. به عبارت دیگر این شرکت
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فعال سیستمی در هر یک از  شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی .5.2.2
 های کشوراستان

 استان 31در این قسمت شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی برای هر شرکت در هر یک از 
 گیرد. کشور مورد بررسی قرار می

های در هر یک از استانشرکت  فروشگاهی فعال سیستمی هر هایاثربخشی کارتخوانشاخص  عدد حاصل از
های فروشگاهی در آن استان به نسبت کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش هرتوانایی میزان بیانگر  کشور

 31برای هر یک از  PSPهای این شاخص برای هر یک از شرکت 11-4باشد. در جدول متوسط آن استان می
 استان کشور مورد محاسبه قرار گرفته است.

 1395 آباندر هر استان در  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت اثربخشی کارتخوان شاخص 11-5جدول 
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 0/58 0/25 1/05 0/91 1/05 0/86 1/07 1/61 1/41 2/39 0/00 2/22 اردبیل

 0/61 0/52 0/80 0/58 0/81 0/80 0/79 1/01 0/74 1/93 0/02 2/06 اصفهان

 0/46 0/52 0/68 0/59 0/77 0/69 0/87 1/19 0/91 1/77 0/12 1/67 البرز

 0/58 0/64 0/81 0/64 0/75 0/61 0/65 0/83 0/61 1/66 - 1/48 ایالم

 0/64 0/66 0/95 0/71 0/77 0/77 0/91 1/17 1/00 1/72 0/00 1/16 آذربایجان شرقی

 0/70 0/62 0/88 0/55 0/81 0/67 0/93 0/96 1/02 1/92 0/74 1/23 آذربایجان غربی

 0/65 0/88 1/10 0/56 0/46 0/59 0/75 1/11 0/73 1/66 - 1/55 بوشهر

 0/76 0/38 0/80 1/16 0/58 0/82 0/70 2/16 0/78 1/50 0/37 1/30 تهران
چهارمحال و 

 بختیاری
1/49 0/03 1/64 0/74 1/01 0/43 0/87 0/88 0/65 0/65 0/60 0/64 

 0/63 0/68 0/72 0/42 0/56 0/70 0/79 1/00 0/62 1/85 0/00 1/52 خراسان جنوبی

 0/67 0/56 0/95 0/60 0/77 0/98 1/11 1/22 0/84 1/81 0/48 1/27 خراسان رضوی

 0/60 0/70 0/76 0/47 0/72 0/76 0/66 1/03 0/62 1/87 - 1/14 خراسان شمالی

 0/59 0/68 1/05 0/61 0/90 0/70 1/05 1/08 1/04 1/96 0/00 1/24 خوزستان

 0/77 0/80 0/74 0/55 0/67 0/69 0/63 0/85 0/81 1/83 - 1/48 زنجان

2_2_5. شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از 
استانهای کشور
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 0/57 0/74 0/64 0/52 0/78 0/57 0/76 1/17 0/77 1/62 - 1/60 سمنان
سیستان و 
 بلوچستان

1/45 - 1/46 0/60 1/28 0/97 0/42 0/74 0/79 0/99 0/72 0/54 

 0/46 0/56 0/85 0/65 0/64 0/68 0/91 1/35 0/85 1/85 0/21 1/53 فارس

 0/67 0/60 0/93 0/63 0/66 0/75 0/69 0/98 0/80 2/05 0/00 1/35 قزوین

 0/56 0/56 0/92 0/53 0/77 0/57 0/69 1/24 0/86 1/80 0/03 1/21 قم

 0/57 0/65 0/84 0/64 0/76 0/62 0/73 1/21 0/89 1/58 0/00 1/35 کردستان

 0/59 0/55 0/77 0/61 0/83 0/64 0/57 1/04 0/61 1/87 - 1/67 کرمان

 0/83 0/71 0/84 0/60 0/77 0/91 0/68 0/99 0/93 1/67 0/02 1/43 کرمانشاه
کهگیلویه و بویر 

 احمد
2/12 - 1/61 0/73 0/95 0/67 0/45 0/55 0/64 0/59 0/64 0/51 

 0/60 0/63 0/80 0/72 0/71 0/96 0/96 0/93 0/79 1/86 0/22 1/23 گلستان

 0/54 0/62 0/83 0/70 0/87 0/83 0/91 1/06 1/03 1/76 0/00 1/56 گیالن

 0/51 0/76 1/06 0/55 0/78 0/78 0/52 1/14 0/84 1/67 0/00 1/37 لرستان

 0/66 0/67 0/78 0/61 0/87 0/81 0/70 1/12 0/91 2/29 0/38 1/16 مازندران

 0/54 0/69 0/90 0/69 0/73 0/60 0/68 1/20 0/80 1/76 0/01 1/31 مرکزی

 0/44 0/60 0/78 0/45 0/54 0/75 0/69 1/22 0/65 1/70 - 1/61 هرمزگان

 0/55 1/56 0/61 0/48 0/74 0/72 0/60 1/12 0/96 1/59 0/45 1/24 همدان

 0/68 0/74 0/87 0/68 0/80 0/58 0/50 1/34 0/57 1/86 0/00 1/29 یزد

 .11-4*ادامه جدول 

یک کارت دماوند از تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی و نیز از تعداد ابزار سهم شرکت الکترون هادر بسیاری از استان **به علت اینکه
موارد  این کارتخوان صفر بوده است, شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی که حاصل تقسیم این دو سهم می باشد, برای این شرکت در

 ا خط تیره نشان داده شده است.که در جدول ب)مبهم بودن تقسیم عدد صفر بر صفر( قابل محاسبه نبوده است 

ها دارای در غالب استان"پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین","ت ملتبه پرداخ"سه شرکت 
ها به نسبت بیشتری شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی باالتر از یک هستند. به عبارت دیگر این شرکت
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اند و این حاکی های بازار را به خود اختصاص دادهمی, تراکنشاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیست
 باشد. شگاهی برای جذب تراکنش میهای فروها در توزیع کارتخوانتر این شرکتاز جایابی مناسب

های کشور در برای هر یک از استان PSPشاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی هر شرکت  شکلهمچنین 
 آمده است.  8-4 شکل

 
 1395 آبانبه تفکیک هر استان در  PSPهای های فروشگاهی شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 8-5 شکل

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

تانسیستان و بلوچس
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

حمدکهگیلویه و بویر ا
گلستان
گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

آسان پرداخت پرشین الکترونیک کارت دماوند به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک  پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان پرداخت نوین آرین
تجارت الکترونیک پارسیان خدمات نوین داده ورزی سداد سایان کارت
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش مبنا کارت آریا
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های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .5.2.1
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

ستفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی, ناچار به خرید بر اساس روش معمول در سایر کشورها, پذیرندگان برای ا
داری و نیز پرداخت بهای های نصب, نگهعالوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بسیار باالست. وری بهبهرهدر این کشورها کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ها در جذب منابع مالی, نه تنها کارتخوان رایگان در اختیار پذیرندگان قرار ایران به واسطه مداخله بانکاما در 

شود. به های مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بین پذیرندگان توزیع میبلکه همه هزینه ,گیردمی
های فروشگاهی در نتیجه فراوانی کارتخوان ها وهای کارتخوان در فروشگاهتبع این رویکرد شاهد تعدد دستگاه

های کارتخوان یشاستقبال از افزا یحت یافروشنده و  یتفاوتیبتراکنش و فاقد تراکنش هستیم. متاسفانه کم
به نصب کارتخوان بدون توجه به  PSPاز یک سو و  و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب فروشگاهی

هایی شود از سوی دیگر, موجب تشدید پدیدهناشی میها با بانک هاشرکتین های اقراردادکارایی آن که از 
 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.های کمها و وجود کارتخواننظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاه

های انهای فروشگاهی آمار کارتخووری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
 شد.بررسی خواهد  PSPتراکنش و فاقد تراکنش مالی,  هر شرکت کم

 60تراکنش بنا بر تعریف کارتخوانی است که در یک بازه زمانی سه ماهه متوالی, کمتر از کارتخوان کم 
 .30میلیون ریال باشد 20های آن در سه ماه متوالی, کمتر از تراکنش مالی داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش

ها علت مالک قرار گرفتن بازه زمانی سه ماهه در تعریف ابزار کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی, کنترل شرکت
 است. هاندگان بنا بر ماهیت فعالیت آنها و نیز در بر گرفتن فعالیت فصلی برخی پذیرنصب جدید کارتخواندر 

تراکنش و فاقد تراکنش مالی از ی کمهای فروشگاهکارتخوانسهم تعداد  12-4با این تعریف, جدول  
سهم  آباناین جدول مبین آن است که در ماه دهد. های فعال سیستمی هر شرکت را ارائه میکارتخوان
های فروشگاهی فعال سیستمی درصد از کل کارتخوان 91/19تراکنش و فاقد تراکنش مالی های کمکارتخوان

 شبکه شاپرک بوده است.
                                                 

 
 . 1-7-1-7رجوع شود به پیوست  30
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 . 1-7-1-7رجوع شود به پیوست  30

3_2_5.  عملکرد شرکت های PSP در ابزار کارتخوان های فروشگاهی کم تراکنش 
و فاقد تراکنش 
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 آن  یستمیفعال س یاز کل کارتخوان ها ی هر شرکتکم تراکنش و فاقد تراکنش مال یهاسهم تعداد کارتخوان 12-5جدول 

 نام شرکت
های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کل سهم مجموع تعداد کارتخوان

 های فعال سیستمی هر شرکتکارتخوان
 اختالف 1395 آبان 1395 مهر

 %0/96- %10/19 %11/16 آسان پرداخت پرشین
 %3/21- %24/87 %28/08 الکترونیک کارت دماوند

 %0/20- %6/56 %6/76 به پرداخت ملت
 %0/79- %21/60 %22/39 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 %0/71 %18/61 %17/89 پرداخت الکترونیک سامان

 %0/64- %17/94 %18/58 پرداخت نوین آرین
 %0/18- %23/37 %23/55 تجارت الکترونیک پارسیان

 %1/56- %20/55 %22/11 ورزی سدادخدمات نوین داده
 %0/72- %27/03 %27/75 سایان کارت
 %2/12- %18/09 %20/21 فن آوا کارت

 %1/43- %31/52 %32/95 کارت اعتباری ایران کیش
 %1/10- %24/15 %25/25 مبنا کارت آریا

 %0/71- %19/91 %20/62 کل

ها داشته است. لذا در این جدول بر دهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد, نشان
 نمایش داده شده است. Boldها, کمترین میزان شاخص به صورت خالف غالب جدول

در دوره  9-4اقد تراکنش مالی, شکل تراکنش و فمهای فروشگاهی کبرای بررسی روند تغییر تعداد کارتخوان
 ترسیم شده است. 1395 آبانتا  1394ابتدای 
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 های صادر کننده و پذیرنده بررسی وضعیت بانک .6
در  33و صادر کننده 32پذیرنده 31هایدر این بخش به بررسی سهم بازار پذیرندگی و صادرکنندگی در بانک

 شود.شبکه پرداخت الکترونیک کارتی پرداخته می

 سهم بازار پذیرندگی .6.1
ی شبکه یکارت هایده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشهای پذیرندر این قسمت, سهم بازار هریک از بانک

ها به تفکیک ابزارهای پذیرش تشریح ها از بازار تراکنششود. همچنین سهم هریک از آنبررسی می شاپرک
 گردد.های پذیرنده محاسبه و تحلیل میهای فوق برای بازار بانکشده و تمرکز بازار برحسب هر یک از ابزار

                                                 

 
 باشد.ها, بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز میدر کل گزارش منظور از بانک 31
 .4-1-7رجوع شود به پیوست  32
 .3-1-7به پیوست رجوع شود  33
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 باشد.ها, بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز میدر کل گزارش منظور از بانک 31
 .4-1-7رجوع شود به پیوست  32
 .3-1-7به پیوست رجوع شود  33

5. بررسی وضعیت بانک های صادر کننده و پذیرنده 

1-5. سهم بازار پذیرندگی
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بر حسب تعداد و مبلغ های پذیرنده ک از بانکسهم بازار هر ی .6.1.1
 ها تراکنش

 های پشتیبانی شده در شبکه شاپرکپذیرش مبالغ تراکنشرا در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
های پذیرنده بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز در لیست بانک 34تعداد  1395ماه  آبان. در دهدینشان م
های اند که سهم تعدادی و مبلغی هر یک از این بانکقرار داشتهکترونیک کارتی پرداخت ال هایتراکنش

 زیر ترسیم شده است.  شکلپذیرنده به ترتیب در دو 

 
 1395 آبانها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش 1-6شکل 
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1-1-5.  سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش  ها 
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 1395 آبانها در سهم بازار هر بانک پذیرنده از مبلغ تراکنش 2-6شکل 

ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 25/35با سهم  "بانک ملت"شود که مالحظه می 2-5و  1-5  شکلاز دو 
های بازار را به خود اختصاص داده تراکنشی پذیرش ها, همچنان سهم عمدهدرصدی از مبلغ تراکنش 36/32

 های پذیرنده قرار گرفته است. و در جایگاه نخست در بین تمام بانک

های هر یک از از بازار تراکنش های پذیرندهسهم هر یک از بانک .6.1.2
 های پذیرش ابزار

وجوه مربوط ر پذیرش ها به منظوبازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص, سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
ذکر این نکته ضروری است که در  شود.های پذیرش میی در هر یک از ابزاربانک یهاکارت یبه داد و ستدها

 34های چندشباییهای پذیرنده در کارتخوانها به ازای تمامی بانکمحاسبه شاخص فوق, آمار تعدادی تراکنش
 شود. در نظر گرفته مینیز 

                                                 

 
 ابزار پذیرش است.به  شباتعریف و اتصال بیش از یک شماره  منظور از لفظ چندشبایی, 34
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2-1-5.  سهم هر یک از بانک های پذیرنده از بازار تراکنش   های هر یک از ابزار  های 
پذیرش  
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در  1395سال  آبانهای پذیرش برای های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکسهم تعدادی تراکنش
ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در آبان ماه بیشترین سهم از تعداد  1-5جدول 
درصد و ابزار  10/73درصد, ابزار پذیرش موبایلی با  53/30های هر سه ابزار کارتخوان فروشگاهی با تراکنش

  بوده است. "بانک ملت"درصد متعلق به  72/32پذیرش اینترنتی با 

  1395 آبانهای پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  1-6جدول 

بانک پذیرنده نام  کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 

 %2/05 %2/15 %1/57 بانک اقتصاد نوین

 %2/10 %0/02 %2/36 بانک انصار

 %0/57 %0/01 %0/08 بانک ایران زمین

 %0/47 %14/34 %0/47 بانک آینده

 %6/41 %3/94 %9/94 بانک پارسیان

 %6/08 %1/97 %5/52 بانک پاسارگاد

 %3/80 %0/06 %2/14 بانک تجارت

 %0/62 %0/00 %0/34 بانک توسعه ی تعاون

 %0/00 %0/00 %0/00 بانک توسعه ی صادرات

 %0/34 %0/04 %0/00 بانک حکمت ایرانیان

 %0/03 %0/02 %0/30 بانک خاورمیانه

 %0/36 %0/04 %2/34 بانک دی

کارگران بانک رفاه  3/37% 0/07% 5/58% 

 %5/65 %1/50 %15/28 بانک سامان

انک سپهب  0/44% 0/00% 4/21% 

 %0/19 %0/00 %0/03 بانک سرمایه

 %0/93 %0/01 %2/26 بانک سینا

 %0/68 %0/38 %0/64 بانک شهر

 %7/78 %0/08 %1/58 بانک صادرات
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بانک پذیرنده نام  کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 

 %0/01 %0/00 %0/00 بانک صنعت و معدن

 %2/88 %0/00 %0/42 بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه مهر 
 %0/57 %0/00 %0/01 ایران

 %1/29 %1/92 %0/03 بانک قوامین

 %0/11 %0/16 %0/03 بانک کارآفرین

 %5/99 %0/13 %1/11 بانک کشاورزی

 %0/44 %0/00 %0/05 بانک گردشگری

 %0/00 %0/00 %0/00 بانک مرکزی ایران

 %0/76 %0/00 %0/38 بانک مسکن

 %30/53 %73/10 %32/72 بانک ملت

ایران بانک ملی  13/72% 0/06% 8/10% 

 %0/61 %0/00 %2/86 شرکت دولتی پست بانک

 %0/49 %0/00 %0/00 موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری 
 %0/05 %0/00 %0/00 توسعه 

 %0/32 %0/00 %0/00 موسسه مالی و اعتباری کوثر

هامجموع بانک  100/00% 100/00% 100/00% 

 1-5*ادامه جدول 

 های هر ابزار در کل شبکه ترسیم شده است.بانک از مجموع تراکنشسهم هر  3-5 شکلدر 
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بانک پذیرنده نام  کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 
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 1395 آبانهای هر ابزار پذیرش در سهم هر بانک از مجموع تراکنش 3-6شکل 

های ر یک از بانکهای دریافت شده توسط ههای پذیرش از تعداد تراکنشسهم هر یک از ابزار 4-5 شکلدر 
ها, تعداد نیز قابل مشاهده است, در بیشتر بانک شکلپذیرنده ترسیم شده است. همانگونه که در این 

چند بانک مطرح  در تنها ای دارد.های فروشگاهی سهم عمدهنهای دریافت شده از طریق کارتخواتراکنش

بانک ملت
بانک سامان

بانک ملی ایران
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک رفاه کارگران
شرکت دولتی پست بانک

بانک انصار
بانک دی

بانک سینا
بانک تجارت

بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین

بانک کشاورزی
بانک شهر
بانک آینده
بانک سپه

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک مسكن

بانک توسعه ی تعاون
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بانک ایران زمین
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بانک کارآفرین
بانک سرمایه
بانک قوامین

بانک قرض الحسنه مهر ایران
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بانک توسعه ی صادرات
بانک صنعت و معدن
موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری کوثر

سهم از ابزار پذیرش اینترنتی سهم از ابزار پذیرش موبایلی سهم از کارتخوان فروشگاهی
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د. این امر دارای را ینترنتی سهم قابل مالحظههای ابزار پذیرش موبایلی و ابزارهای پذیرش اکه تراکنش است
 باشد.می این دو ابزارهای در بازار تراکنش باال دهنده تمرکزنشان

 
 1395 آبانهای پذیرش در هر بانک پذیرنده در های هریک از ابزارسهم تعداد تراکنش 4-6شکل   
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سهم ابزار پذیرش اینترنتی سهم ابزار پذیرش موبایلی سهم کارتخوان فروشگاهی
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دهد. مالحظه های پذیرنده نشان میهر یک از ابزارها به تفکیک بانک ها را ازذیرش تراکنشپ 4-5 شکل
از طریق ابزار پذیرش موبایلی صورت گرفته است,  "بانک آینده"ها در شود که بیشترین پذیرش تراکنشمی

فروشگاهی صورت  ها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخواناین در حالی است که در سایر بانک
ی پرداخت را های کارتی شبکهدرصد تراکنش 2, بانک آینده در کل کمتر از 1-5گرفته است. بر اساس شکل 

 در دست دارد.

ارائه  2-5در جدول  1395ماه  آبانهای پذیرش در ها از بازار ابزارهای هر یک از بانکتراکنشسهم مبلغی 
ماه باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای  آباناست که در  شده است. اطالعات این جدول مبین آن

های کارتخوان فروشگاهی اختصاص داشت که سهم آن از مبلغ تراکنش "ملت"پذیرش نیز به بانک پذیرنده 
های ابزار پذیرش درصد و از مبلغ تراکنش 42/58های ابزار پذیرش موبایلی درصد, از مبلغ تراکنش 46/30

درصد کل مبالغ  36/32, مجموعا 2-5درصد بوده است. این درحالی است که بر اساس شکل  24/55اینترنتی 
 .های کارتی به حساب مشتریان این بانک واریز شده استتراکنش

 1395 آبانهای پذیرش در ریک از ابزا های هراز مبلغ تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده 2-6جدول 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده

 %1/74 %12/07 %0/37 بانک اقتصاد نوین

 %1/85 %0/02 %0/98 بانک انصار

 %0/65 %0/00 %0/01 بانک ایران زمین

 %1/19 %10/78 %0/75 بانک آینده

 %3/46 %5/51 %3/77 بانک پارسیان

 %3/86 %2/05 %3/26 بانک پاسارگاد

 %4/03 %0/09 %1/60 بانک تجارت

 %0/62 %0/00 %0/22 بانک توسعه ی تعاون

 %0/03 %0/00 %0/00 بانک توسعه ی صادرات

 %0/25 %0/25 %0/00 بانک حکمت ایرانیان

 %0/07 %0/01 %0/25 بانک خاورمیانه
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده

 %0/42 %0/32 %0/30 بانک دی

کارگران رفاهبانک   2/93% 1/07% 4/60% 

 %3/10 %5/74 %4/79 بانک سامان

 %4/35 %0/01 %0/42 بانک سپه

 %0/48 %0/00 %0/01 بانک سرمایه

 %0/81 %0/02 %0/36 بانک سینا

 %0/78 %1/09 %1/98 بانک شهر

 %13/07 %0/16 %1/40 بانک صادرات

 %0/03 %0/00 %0/00 بانک صنعت و معدن

لحسنه رسالتبانک قرض ا  0/01% 0/00% 2/04% 

 %0/50 %0/00 %0/00 بانک قرض الحسنه مهر ایران

 %3/12 %1/35 %0/29 بانک قوامین

 %0/23 %0/19 %0/00 بانک کارآفرین

 %5/15 %0/70 %0/18 بانک کشاورزی

 %0/50 %0/00 %0/05 بانک گردشگری

 %0/00 %0/00 %0/00 بانک مرکزی ایران

 %0/97 %0/00 %0/02 بانک مسکن

 %30/46 %58/42 %55/24 بانک ملت

ایران بانک ملی  20/64% 0/13% 10/53% 

 %0/43 %0/00 %0/13 شرکت دولتی پست بانک

 %0/49 %0/00 %0/00 موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری 
 %0/03 %0/00 %0/00 توسعه 

 %0/17 %0/00 %0/00 موسسه مالی و اعتباری کوثر

 .2-5دول *ادامه ج
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 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی نام بانک پذیرنده

 %0/42 %0/32 %0/30 بانک دی

کارگران رفاهبانک   2/93% 1/07% 4/60% 

 %3/10 %5/74 %4/79 بانک سامان

 %4/35 %0/01 %0/42 بانک سپه

 %0/48 %0/00 %0/01 بانک سرمایه

 %0/81 %0/02 %0/36 بانک سینا

 %0/78 %1/09 %1/98 بانک شهر

 %13/07 %0/16 %1/40 بانک صادرات

 %0/03 %0/00 %0/00 بانک صنعت و معدن

لحسنه رسالتبانک قرض ا  0/01% 0/00% 2/04% 

 %0/50 %0/00 %0/00 بانک قرض الحسنه مهر ایران

 %3/12 %1/35 %0/29 بانک قوامین

 %0/23 %0/19 %0/00 بانک کارآفرین

 %5/15 %0/70 %0/18 بانک کشاورزی

 %0/50 %0/00 %0/05 بانک گردشگری

 %0/00 %0/00 %0/00 بانک مرکزی ایران

 %0/97 %0/00 %0/02 بانک مسکن

 %30/46 %58/42 %55/24 بانک ملت

ایران بانک ملی  20/64% 0/13% 10/53% 

 %0/43 %0/00 %0/13 شرکت دولتی پست بانک

 %0/49 %0/00 %0/00 موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری 
 %0/03 %0/00 %0/00 توسعه 

 %0/17 %0/00 %0/00 موسسه مالی و اعتباری کوثر

 .2-5دول *ادامه ج
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 های هر ابزار را مشاهده نمود.توان سهم هر بانک از مجموع مبلغ تراکنشمی 5-5 شکلدر 

 
 1395 آبانهای هر ابزار پذیرش در سهم هر بانک از مجموع مبلغ تراکنش 5-6شکل 

 

های پذیرنده ارائه های پذیرش به ازای هر یک از بانکابزارهای هر یک از سهم مبلغی تراکنش 6-5 شکلدر 
های ابزارهای پذیرش سهم تعدادی, به خوبی سهم پایین مبلغ تراکنش شکلبا  شکلی این شده است. مقایسه

 دهد.ها نشان میهای بانکموبایلی و ابزارهای پذیرش اینترنتی را در پذیرش تراکنش

بانک ملت
بانک ملی

بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک رفاه
بانک شهر

بانک تجارت
بانک صادرات

بانک انصار
بانک آینده
بانک سپه

بانک اقتصاد نوین
بانک سینا
بانک دی

بانک قوامین
بانک خاورمیانه

بانک توسعه ی تعاون
بانک کشاورزی

شرکت دولتی پست بانک
بانک گردشگری

بانک مسكن
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک ایران زمین
بانک سرمایه

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

بانک صنعت و معدن
بانک توسعه ی صادرات

بانک حكمت ایرانیان
بانک مرکزی ایران

موسسه اعتباری ملل
موسسه مالی و اعتباری کوثر

سهم از ابزار پذیرش اینترنتی سهم از ابزار پذیرش موبایلی سهم از کارتخوان فروشگاهی
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 1395 آباندر  های هر بانک پذیرندههای پذیرش از مبلغ تراکنشسهم هر یک از ابزار 6-6شکل 

کارتخوان فروشگاهی جذب هر را ها مبالغ تراکنش سهم از شود که بیشترینمالحظه می شکلبر اساس این 
 است.  کردهبانک 

بانک خاورمیانه
بانک شهر
بانک ملی
بانک ملت

بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک دی
بانک رفاه

بانک آینده
بانک انصار
بانک سینا

بانک تجارت
بانک توسعه ی تعاون

شرکت دولتی پست بانک
بانک اقتصاد نوین

موسسه مالی و اعتباری توسعه 
بانک گردشگری

بانک صادرات
بانک سپه

بانک قوامین
بانک مرکزی ایران

بانک صنعت و معدن
بانک کشاورزی

بانک مسكن
بانک توسعه ی صادرات

بانک کارآفرین
بانک سرمایه

بانک ایران زمین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک حكمت ایرانیان
موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری کوثر

سهم ابزار پذیرش اینترنتی سهم ابزار پذیرش موبایلی سهم کارتخوان فروشگاهی
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 1395 آباندر  های هر بانک پذیرندههای پذیرش از مبلغ تراکنشسهم هر یک از ابزار 6-6شکل 

کارتخوان فروشگاهی جذب هر را ها مبالغ تراکنش سهم از شود که بیشترینمالحظه می شکلبر اساس این 
 است.  کردهبانک 

بانک خاورمیانه
بانک شهر
بانک ملی
بانک ملت

بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک دی
بانک رفاه

بانک آینده
بانک انصار
بانک سینا

بانک تجارت
بانک توسعه ی تعاون

شرکت دولتی پست بانک
بانک اقتصاد نوین

موسسه مالی و اعتباری توسعه 
بانک گردشگری

بانک صادرات
بانک سپه

بانک قوامین
بانک مرکزی ایران

بانک صنعت و معدن
بانک کشاورزی

بانک مسكن
بانک توسعه ی صادرات

بانک کارآفرین
بانک سرمایه

بانک ایران زمین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک حكمت ایرانیان
موسسه اعتباری ملل

موسسه مالی و اعتباری کوثر

سهم ابزار پذیرش اینترنتی سهم ابزار پذیرش موبایلی سهم کارتخوان فروشگاهی
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 هاده تراکنشهای پذیرنگیری تمرکز در بازار بانکاندازه .6.1.3

ها, های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد, با اندازه 4-1-4همانند آنچه در بخش 
باشد, بازار  یکمترعدد توان میزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسی نمود. هرچه میزان شاخص تمرکز می

تر خواهد بود. در این قسمت نیز , بازار به انحصار نزدیکباشد یبیشترعدد تمرکز شاخص تر و هر چه رقابتی
هیرشمن -ها با استفاده از شاخص هرفیندالها در نقش پذیرندگی تراکنشوضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک

 شود. سنجیده و بررسی می

نده بوده بانک پذیر 34ماه متشکل از  آباناین شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که در  3-5در جدول
 است, به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است.

 های پذیرندهبانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 3-6جدول 

 H-Hنام بانک و شاخص 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 4/19 2/05 4/63 2/15 2/47 1/57 بانک اقتصاد نوین

 4/43 2/10 0/00 0/02 5/55 2/36 بانک انصار

 0/33 0/57 0/00 0/01 0/01 0/08 بانک ایران زمین

 0/22 0/47 205/50 14/34 0/22 0/47 بانک آینده

 41/07 6/41 15/51 3/94 98/84 9/94 بانک پارسیان

 36/91 6/08 3/89 1/97 30/43 5/52 بانک پاسارگاد

 14/43 3/80 0/00 0/06 4/57 2/14 بانک تجارت

 0/38 0/62 0/00 0/00 0/11 0/34 بانک توسعه ی تعاون

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 بانک توسعه ی صادرات

 0/12 0/34 0/00 0/04 0/00 0/00 بانک حکمت ایرانیان

 0/00 0/03 0/00 0/02 0/09 0/30 بانک خاورمیانه

 0/13 0/36 0/00 0/04 5/49 2/34 بانک دی

 31/19 5/58 0/01 0/07 11/38 3/37 بانک رفاه

 31/91 5/65 2/26 1/50 233/39 15/28 بانک سامان

3-1-5.   اندازه گیری تمرکز در بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها
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 H-Hنام بانک و شاخص 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 17/72 4/21 0/00 0/00 0/19 0/44 بانک سپه

 0/04 0/19 0/00 0/00 0/00 0/03 بانک سرمایه

 0/87 0/93 0/00 0/01 5/09 2/26 بانک سینا

 0/46 0/68 0/14 0/38 0/40 0/64 بانک شهر

 60/53 7/78 0/01 0/08 2/50 1/58 بانک صادرات

 0/00 0/01 0/00 0/00 0/00 0/00 بانک صنعت و معدن

 8/30 2/88 0/00 0/00 0/18 0/42 بانک قرض الحسنه رسالت

 0/32 0/57 0/00 0/00 0/00 0/01 بانک قرض الحسنه مهر ایران

 1/67 1/29 3/68 1/92 0/00 0/03 بانک قوامین

 0/01 0/11 0/02 0/16 0/00 0/03 بانک کارآفرین

 35/84 5/99 0/02 0/13 1/23 1/11 بانک کشاورزی

 0/19 0/44 0/00 0/00 0/00 0/05 بانک گردشگری

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 بانک مرکزی ایران

نک مسکنبا  0/38 0/14 0/00 0/00 0/76 0/58 

 932/22 30/53 5.343/42 73/10 1.070/89 32/72 بانک ملت

 65/54 8/10 0/00 0/06 188/24 13/72 بانک ملی

 0/38 0/61 0/00 0/00 8/18 2/86 شرکت دولتی پست بانک

 0/24 0/49 0/00 0/00 0/00 0/00 موسسه اعتباری ملل

توسعه  موسسه مالی و اعتباری  0/00 0/00 0/00 0/00 0/05 0/00 

 0/11 0/32 0/00 0/00 0/00 0/00 موسسه مالی و اعتباری کوثر

 1.290/32 - 5.579/10 - 1.669/60 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 .3-5ادامه جدول *

ها نشهای پذیرنده تراکهیرشمن در بازار بانک -, شاخص هرفیندال1395ماه  آبانشود که در مالحظه می
و سهم  4-4( که با توجه به جدول 1,800دست آمده است )باالتر از به 5,579برای ابزار پذیرش موبایلی بالغ بر 
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 H-Hنام بانک و شاخص 

 کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 17/72 4/21 0/00 0/00 0/19 0/44 بانک سپه

 0/04 0/19 0/00 0/00 0/00 0/03 بانک سرمایه

 0/87 0/93 0/00 0/01 5/09 2/26 بانک سینا

 0/46 0/68 0/14 0/38 0/40 0/64 بانک شهر

 60/53 7/78 0/01 0/08 2/50 1/58 بانک صادرات

 0/00 0/01 0/00 0/00 0/00 0/00 بانک صنعت و معدن

 8/30 2/88 0/00 0/00 0/18 0/42 بانک قرض الحسنه رسالت

 0/32 0/57 0/00 0/00 0/00 0/01 بانک قرض الحسنه مهر ایران

 1/67 1/29 3/68 1/92 0/00 0/03 بانک قوامین

 0/01 0/11 0/02 0/16 0/00 0/03 بانک کارآفرین

 35/84 5/99 0/02 0/13 1/23 1/11 بانک کشاورزی

 0/19 0/44 0/00 0/00 0/00 0/05 بانک گردشگری

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 بانک مرکزی ایران

نک مسکنبا  0/38 0/14 0/00 0/00 0/76 0/58 

 932/22 30/53 5.343/42 73/10 1.070/89 32/72 بانک ملت

 65/54 8/10 0/00 0/06 188/24 13/72 بانک ملی

 0/38 0/61 0/00 0/00 8/18 2/86 شرکت دولتی پست بانک

 0/24 0/49 0/00 0/00 0/00 0/00 موسسه اعتباری ملل

توسعه  موسسه مالی و اعتباری  0/00 0/00 0/00 0/00 0/05 0/00 

 0/11 0/32 0/00 0/00 0/00 0/00 موسسه مالی و اعتباری کوثر

 1.290/32 - 5.579/10 - 1.669/60 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 .3-5ادامه جدول *

ها نشهای پذیرنده تراکهیرشمن در بازار بانک -, شاخص هرفیندال1395ماه  آبانشود که در مالحظه می
و سهم  4-4( که با توجه به جدول 1,800دست آمده است )باالتر از به 5,579برای ابزار پذیرش موبایلی بالغ بر 
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دهنده تمرکز بسیار باال در بازار ابزار های پذیرش, نشانیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش هر بانک پذیرنده
ها سهم قابل ار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانکپذیرش موبایلی است؛ به این معنا که در باز

های بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی و ابزار توجهی از پذیرش تراکنش
( که بر اساس 1,800تا  1,000حاصل شده است )بین  1,670و 1,290 پذیرش اینترنتی به ترتیب اعداد حدود 

باشد. لذا سایر های پذیرنده می, مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار بین بانک4-4العات جدول اط
تری از بازار را دارند. های پذیرنده در بازار این دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذیرش موبایلی سهم قابل توجهبانک

 ارائه شده است. 4-5در جدول  مهربه ماه  نسبت آبانهیرشمن در ماه -اختالف میزان شاخص هرفیندال

 1395 مهر و آبانهای کارتی در های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک-مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 4-6جدول 

 HHI 

 کارتخوان فروشگاهی  ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

مهر 
1395 

آبان 
1395 

 اختالف 1395آبان  1395مهر  اختالف
مهر 
1395 

آبان 
1395 

 اختالف

H-H 1601/94 1.669/60 66/67شاخص   5467/01 5.579/10 09/112  1307/05 1.290/32 73/16-  

 

های هیرشمن در بازار بانک –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می
کارتخوان فروشگاهی و متقابال افزایش در بازار ابزارهای  های کارتی, با کاهش در بازار ابزارپذیرنده تراکنش

هیرشمن,  -هرفیندالمواجه بوده است؛ شایان توجه است که با وجود کاهش شاخص  پذیرش موبایلی و اینترنتی
پذیرندگی  قه تمرکز در بازارمیزان کاهش شاخص به مقداری نبوده است که سبب تغییر وضعیت و طب

 شود. های ابزار کارتخوان فروشگاهیتراکنش
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 سهم بازار صادرکنندگی .6.2
شود. برای این منظور ابتدا آماری از تعداد ها پرداخته میدر این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک

از  و سپس سهم بازار هر یک ارائه شده 35دار در شبکه شاپرکهای بانکی تراکنشهر یک از انواع کارت
های بانکی محاسبه ها و نیز به تفکیک انواع کارتدار از مجموع کارتهای صادرکننده کارت تراکنشبانک

گیری هیرشمن اندازه -در پایان میزان تمرکز در بازار صادرات انواع کارت بانکی با شاخص هرفیندالگردد. می
 شود.می

 دارهای بانكی تراکنشتتعداد کل هر یک از انواع کار .6.2.1

, 36های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت
 شوند.بندی مینام )کارت هدیه و بن کارت( طبقهیا بی 38پرداختهو کارت پیش 37کارت اعتباری

میلیون عدد  3/72شاپرک مجموعا بیش از  دار در سوییچهای بانکی تراکنش, تعداد کارت1395در آبان ماه 
درصدی مربوط به کارت برداشت و  05/93میلیون عدد و سهم  67بیش از با بوده است که بیشترین تعداد آن 

  درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. 23/0هزار عدد و سهم 8/165کمترین تعداد آن با 

 ارائه شده است. 5-5این اطالعات در جدول 

 

 

 

                                                 

 
ها اهمیتی های کارتهایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشند. در این تعریف تعداد تراکنشکارت 35

 گردد.در آمار لحاظ می تبهرم عدد, تنها یکنداشته و هر کارتی با تراکنش بیش از یک 
36 Debit card-  1-8-1-7رجوع شود به پیوست 
37 Credit card-  3-8-1-7 رجوع شود به پیوست 
38  Prepaid-  2-8-1-7 رجوع شود به پیوست 
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 سهم بازار صادرکنندگی .6.2
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 شود.می
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میلیون عدد  3/72شاپرک مجموعا بیش از  دار در سوییچهای بانکی تراکنش, تعداد کارت1395در آبان ماه 
درصدی مربوط به کارت برداشت و  05/93میلیون عدد و سهم  67بیش از با بوده است که بیشترین تعداد آن 

  درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. 23/0هزار عدد و سهم 8/165کمترین تعداد آن با 

 ارائه شده است. 5-5این اطالعات در جدول 

 

 

 

                                                 

 
ها اهمیتی های کارتهایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشند. در این تعریف تعداد تراکنشکارت 35

 گردد.در آمار لحاظ می تبهرم عدد, تنها یکنداشته و هر کارتی با تراکنش بیش از یک 
36 Debit card-  1-8-1-7رجوع شود به پیوست 
37 Credit card-  3-8-1-7 رجوع شود به پیوست 
38  Prepaid-  2-8-1-7 رجوع شود به پیوست 

2- 5.  سهم بازار صادرکنندگی

1-2- 5.  تعداد کل هر یک از انواع کارت های بانکی تراکنش دار
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  1395 مهر و آباندار در های بانکی تراکنشمقایسه تعداد و سهم هر یک از کارت  5-6جدول 
 

تعداد کارت  شاخص ماه
 هدیه و بن کارت

تعداد کارت 
 اعتباری

تعداد کارت 
 مجموع برداشت

 1395مهر 
 71.114.989 65.992.481 96.173 5.026.335 دارهای بانکی تراکنشتعداد کل کارت

های بانکی سهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشدار از کل کارتتراکنش

7/07% 0/14% 92/80% 100%  

 1395آبان 
139,295,72 67.268.937 165.753 4.860.449 دارهای بانکی تراکنشتعداد کل کارت  

 های بانکیسهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشدار از کل کارتتراکنش

6/72% 0/23% 93/05% 100%  

ماه به نسبت  آباندار  در رشد تعداد کارت بانکی تراکنش
 ماه مهر

-3/30% 72/35% 1/93% 1/66% 

 

 1,180,150 افزایش مهربه نسبت ماه آبان دار در ماه های بانکی تراکنششود که تعداد کارتمالحظه می
های برداشت و اعتباری بوده و در افزایش در کارتداشته است که ناشی از  درصدی( 66/1ل )معاد عددی

در درصدی را تجربه نموده است.  30/3های هدیه و بن کارت نسبت به مهر ماه کاهش مقابل تعداد کارت
فزایش های هدیه و بن کارت, ادرصدی( در کارت -3/3)عددی  165,886به ترتیب کاهش ها, ترکیب کارت

درصدی( در  93/1عددی )1,276,456های اعتباری و افزایش درصدی( در کارت 35/72عددی ) 69,580
 شود.های برداشت مشاهده میکارت

 

 داربانكی تراکنش هایهای صادرکننده از تعداد کارتسهم بانک .6.2.2

نک صادرکننده بودند که با 35های دارای حداقل یک تراکنش, متعلق به تعداد تعداد کارت 1395ماه  آباندر 
 ترسیم شده است.  7-5 شکلدار در های بانکی تراکنشها از تعداد کل کارتهای این بانکسهم تعدادی کارت

 

2-2- 5.  سهم بانک های صادرکننده از تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار
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 1395 شبکه شاپرک در آباندار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانک 7-6شکل 

 

صادرات "و  "ملت", "یرانا یمل" یهابانکهای همچنان در مجموع بانکنیز  آبانشود که در ماه می مالحظه
 اند.بودهدر شبکه شاپرک دار های بانکی تراکنشدارای بیشترین سهم از تعداد کارت "یرانا

 

بانكی  هایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارتسهم بانک .6.2.3
 دارشتراکن

در  1395ماه سال  آباندار برای های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشسهم بانک
ماه  مهرنیز همانند  1395ماه  آبانارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  6-5جدول 

بوده است؛ در  "صادرات ایران"و  "ملت", "ملی ایران"دار متعلق به بانک بیشترین کارت برداشت تراکنش
در سه جایگاه  "ملی ایران"و  "تجارت", "صادرات ایران"های دار بانکتعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش

و  "پاسارگاد", "ملی ایران"های دار متعلق به بانکنخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش
  بوده است. "کشاورزی"

 

  1395 آباندار در های بانکی تراکنشمقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از کارت 6-6جدول 

بانک ملی ایران
20/77%

بانک ملت
12/64%

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی12/38%

7/44%

بانک تجارت
7/4%

بانک سپه
7/05%

بانک رفاه کارگران
6/1%

بانک مسكن
3/21%

بانک پاسارگاد
2/6%

بانک پارسیان
2/57%

بانک انصار
2/42%

شرکت دولتی پست 
بانک

2/26%

بانک قوامین
1/76%

بانک اقتصاد نوین
1/33%

سایر
10/09%
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 1395 شبکه شاپرک در آباندار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانک 7-6شکل 

 

صادرات "و  "ملت", "یرانا یمل" یهابانکهای همچنان در مجموع بانکنیز  آبانشود که در ماه می مالحظه
 اند.بودهدر شبکه شاپرک دار های بانکی تراکنشدارای بیشترین سهم از تعداد کارت "یرانا

 

بانكی  هایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارتسهم بانک .6.2.3
 دارشتراکن

در  1395ماه سال  آباندار برای های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشسهم بانک
ماه  مهرنیز همانند  1395ماه  آبانارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  6-5جدول 

بوده است؛ در  "صادرات ایران"و  "ملت", "ملی ایران"دار متعلق به بانک بیشترین کارت برداشت تراکنش
در سه جایگاه  "ملی ایران"و  "تجارت", "صادرات ایران"های دار بانکتعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش

و  "پاسارگاد", "ملی ایران"های دار متعلق به بانکنخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش
  بوده است. "کشاورزی"

 

  1395 آباندار در های بانکی تراکنشمقایسه سهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از کارت 6-6جدول 

بانک ملی ایران
20/77%

بانک ملت
12/64%

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی12/38%

7/44%

بانک تجارت
7/4%

بانک سپه
7/05%

بانک رفاه کارگران
6/1%

بانک مسكن
3/21%

بانک پاسارگاد
2/6%

بانک پارسیان
2/57%

بانک انصار
2/42%

شرکت دولتی پست 
بانک

2/26%

بانک قوامین
1/76%

بانک اقتصاد نوین
1/33%

سایر
10/09%

3-2- 5.  سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت های بانکی 
تراکنش دار
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 نام بانک صادرکننده
سهم از کل کارت هدیه و بن 

سهم از کل کارت  سهم از کل کارت اعتباری کارت
 برداشت

 %21/76 %58/61 %5/74 بانک ملی ایران

 %13/27 %26/55 %3/50 بانک ملت

 %10/57 %0/00 %37/98 بانک صادرات ایران

 %7/60 %2/64 %5/34 بانک کشاورزی

 %7/43 %0/08 %2/10 بانک سپه

 %6/57 %0/28 %19/10 بانک تجارت

 %6/44 %0/17 %1/59 بانک رفاه کارگران

 %3/41 %0/05 %0/53 بانک مسکن

 %2/56 %0/16 %0/49 بانک انصار

 %2/50 %5/31 %3/87 بانک پاسارگاد

 %2/42 %0/00 %0/10 شرکت دولتی پست بانک

 %2/14 %1/62 %8/45 بانک پارسیان

 %1/86 %0/00 %0/46 بانک قوامین

 %1/40 %0/00 %0/12 بانک قرض الحسنه رسالت

 %1/38 %0/00 %0/69 بانک اقتصاد نوین

 %1/20 %0/79 %2/85 بانک شهر

 %1/07 %0/09 %2/02 انبانک سام

 %0/97 %0/00 %0/18 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

 %0/88 %1/92 %2/83 بانک آینده 

 %0/84 %1/52 %0/46 بانک سینا

 %0/71 %0/00 %0/26 موسسه اعتباری کوثر مرکزی

 %0/68 %0/02 %0/26 بانک توسعه و تعاون 

 %0/47 %0/00 %0/18 بانک دی

 %0/45 %0/00 %0/08 انبانک حکمت ایرانی

 %0/41 %0/00 %0/10 بانک ایران زمین

111 
 

 

 نام بانک صادرکننده
سهم از کل کارت هدیه و بن 

سهم از کل کارت  سهم از کل کارت اعتباری کارت
 برداشت

 %0/31 %0/00 %0/18 بانک سرمایه

 %0/29 %0/00 %0/02 موسسه اعتباری ملل

 %0/19 %0/06 %0/10 بانک گردشگری

 %0/13 %0/00 %0/26 بانک کارآفرین

 %0/03 %0/11 %0/02 بانک صنعت و معدن

 %0/03 %0/00 %0/01 موسسه اعتباری توسعه

 %0/02 %0/01 %0/01 بانک خاورمیانه

 %0/01 %0/00 %0/02 بانک توسعه صادرات ایران

 %0/01 %0/00 %0/07 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 %0/00 %0/00 %0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

 .6-5*ادامه جدول 

کارت دار از نوع کارت هدیه و بنانکی تراکنشهای بشود در این ماه, بیشترین سهم از تعداد کارتمالحظه می
بانک ملی "متعلق به  درصد 61/58, از نوع کارت اعتباری "صادرات ایرانبانک "درصد متعلق به  98/37با 

 است. بوده "بانک ملی ایران"درصد متعلق به  76/21و از نوع کارت برداشت با  "ایران

 باشد.صادر شده و به تفکیک انواع کارت قابل مشاهده می هایسهم هر بانک از کل کارت شکلدر ادامه 
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 نام بانک صادرکننده
سهم از کل کارت هدیه و بن 

سهم از کل کارت  سهم از کل کارت اعتباری کارت
 برداشت

 %0/31 %0/00 %0/18 بانک سرمایه
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 %0/19 %0/06 %0/10 بانک گردشگری

 %0/13 %0/00 %0/26 بانک کارآفرین

 %0/03 %0/11 %0/02 بانک صنعت و معدن

 %0/03 %0/00 %0/01 موسسه اعتباری توسعه

 %0/02 %0/01 %0/01 بانک خاورمیانه

 %0/01 %0/00 %0/02 بانک توسعه صادرات ایران

 %0/01 %0/00 %0/07 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 %0/00 %0/00 %0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

 .6-5*ادامه جدول 

کارت دار از نوع کارت هدیه و بنانکی تراکنشهای بشود در این ماه, بیشترین سهم از تعداد کارتمالحظه می
بانک ملی "متعلق به  درصد 61/58, از نوع کارت اعتباری "صادرات ایرانبانک "درصد متعلق به  98/37با 

 است. بوده "بانک ملی ایران"درصد متعلق به  76/21و از نوع کارت برداشت با  "ایران

 باشد.صادر شده و به تفکیک انواع کارت قابل مشاهده می هایسهم هر بانک از کل کارت شکلدر ادامه 
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 1395 آبانهای صادر شده در سهم هر بانک از مجموع ترکیب کارت 8-6شکل 

 ماه آبانهای صادرکننده برای دار در هر یک از بانکهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت شکل
 ارائه شده است.  9-5 شکلدر  1395

بانک ملی ایران
بانک ملت

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک تجارت

بانک رفاه کارگران
بانک مسكن

بانک انصار
بانک پاسارگاد

شرکت دولتی پست بانک
بانک پارسیان

بانک قوامین
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک اقتصاد نوین
بانک شهر

بانک سامان
بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

بانک آینده 
بانک سینا

موسسه اعتباری کوثر مرکزی
بانک توسعه و تعاون 

بانک دی
بانک حكمت ایرانیان

بانک ایران زمین
بانک سرمایه

موسسه اعتباری ملل
بانک گردشگری

بانک کارآفرین
بانک صنعت و معدن

موسسه اعتباری توسعه
بانک خاورمیانه

بانک توسعه صادرات ایران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 

سهم از کارت اعتباری سهم از کارت برداشت سهم از کارت هدیه و بن کارت
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 1395 آبانهای صادر کننده در دار در هر یک از بانکهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت 9-6شکل 

 و کارت برداشتبانکی به دار در هر سهم از تعداد کارت تراکنششود بیشترین مالحظه می 9-5 شکلبا توجه 
و کارت اعتباری کمترین  ونزوئال( -اختصاص داشته )و بالعکس در بانک ایرانسپس کارت هدیه و بن کارت 

 داشته است. را  در این بین صفر(  سهمها )در برخی از بانکسهم 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

بانک پارسیان
بانک صادرات ایران

بانک آینده 
بانک تجارت

بانک شهر
بانک کارآفرین

بانک سامان
بانک توسعه صادرات ایران

بانک پاسارگاد
بانک کشاورزی

بانک صنعت و معدن
بانک خاورمیانه

بانک سرمایه
بانک سینا

بانک اقتصاد نوین
بانک گردشگری

موسسه اعتباری توسعه
بانک توسعه و تعاون 

بانک دی
موسسه اعتباری کوثر مرکزی

بانک سپه
بانک ملت

بانک ملی ایران
بانک رفاه کارگران

بانک قوامین
بانک ایران زمین

بانک انصار
بانک حكمت ایرانیان

بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک مسكن

بانک قرض الحسنه رسالت
موسسه اعتباری ملل

شرکت دولتی پست بانک

سهم کارت هدیه و بن کارت سهم کارت اعتباری سهم کارت برداشت

 

9-5
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های بانكی گیری تمرکز در بازار صادرکنندگی هر یک از کارتاندازه .6.2.4
 دارتراکنش

هیرشمن برای سنجش میزان تمرکز در بازار صادرکنندگی هر  -بخش از گزارش, شاخص هرفیندالدر این 
شود. در واقع هدف بررسی گیری و بررسی میدار در شبکه شاپرک اندازههای بانکی تراکنشیک از انواع کارت
رسی به اطالعات دقیق های بانکی است که به دلیل عدم دستها در صادر نمودن انواع کارتمیزان رقابت بانک

دار شبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شده است. در های تراکنشهای صادر شده, از کارتکارت
 نتایج این بررسی ارائه شده است. 7-5جدول 

 های بانکی تراکنش دارکارت هیرشمن در بازار صادرکنندگی -محاسبه شاخص هرفیندال 7-6جدول 

 H-Hو شاخص  نام بانک
 و بن کارت هدیهکارت  برداشتکارت  اعتباریکارت 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 32/99 5/74 473/65 21/76 3.435/50 58/61 بانک ملی ایران

 12/27 3/50 176/18 13/27 704/89 26/55 بانک ملت

 1.442/37 37/98 111/69 10/57 0/00 0/00 بانک صادرات ایران

 28/55 5/34 57/77 7/60 6/96 2/64 بانک کشاورزی

 4/41 2/10 55/18 7/43 0/01 0/08 بانک سپه

 364/84 19/10 43/18 6/57 0/08 0/28 بانک تجارت

 2/54 1/59 41/46 6/44 0/03 0/17 بانک رفاه کارگران

 0/28 0/53 11/62 3/41 0/00 0/05 بانک مسکن

 0/24 0/49 6/56 2/56 0/03 0/16 بانک انصار

 14/99 3/87 6/24 2/50 28/18 5/31 بانک پاسارگاد

 0/01 0/10 5/85 2/42 0/00 0/00 شرکت دولتی پست بانک

 71/40 8/45 4/60 2/14 2/62 1/62 بانک پارسیان

 0/21 0/46 3/47 1/86 0/00 0/00 بانک قوامین

 0/01 0/12 1/95 1/40 0/00 0/00 لتبانک قرض الحسنه رسا

 0/47 0/69 1/89 1/38 0/00 0/00 بانک اقتصاد نوین

 8/15 2/85 1/44 1/20 0/63 0/79 بانک شهر

 4/08 2/02 1/15 1/07 0/01 0/09 بانک سامان

اندازه گیری تمرکز در بازار صادرکنندگی هر یک از کارت های   .5 -2-4
بانکی تراکنش دار

115 
 

 

 H-Hو شاخص  نام بانک
 و بن کارت هدیهکارت  برداشتکارت  اعتباریکارت 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 0/03 0/18 0/94 0/97 0/00 0/00 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

 8/02 2/83 0/77 0/88 3/70 1/92 بانک آینده 

 0/21 0/46 0/70 0/84 2/32 1/52 بانک سینا

 0/07 0/26 0/51 0/71 0/00 0/00 موسسه اعتباری کوثر مرکزی

 0/07 0/26 0/46 0/68 0/00 0/02 بانک توسعه و تعاون 

 0/03 0/18 0/22 0/47 0/00 0/00 بانک دی

 0/01 0/08 0/20 0/45 0/00 0/00 بانک حکمت ایرانیان

 0/01 0/10 0/17 0/41 0/00 0/00 ان زمینبانک ایر

 0/03 0/18 0/09 0/31 0/00 0/00 بانک سرمایه

 0/00 0/02 0/08 0/29 0/00 0/00 موسسه اعتباری ملل

 0/01 0/10 0/04 0/19 0/00 0/06 بانک گردشگری

 0/07 0/26 0/02 0/13 0/00 0/00 بانک کارآفرین

 0/00 0/02 0/00 0/03 0/01 0/11 بانک صنعت و معدن

 0/00 0/01 0/00 0/03 0/00 0/00 موسسه اعتباری توسعه

 0/00 0/01 0/00 0/02 0/00 0/01 بانک خاورمیانه

 0/00 0/02 0/00 0/01 0/00 0/00 بانک توسعه صادرات ایران

 0/00 0/07 0/00 0/01 0/00 0/00 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

 1.996/39  1.008/07  4.184/96  شاخص هرفیندال هیرشمن

 .7-5*ادامه جدول 

های اعتباری و هیرشمن در بازار صادرکنندگی کارت -شود که در آبان ماه, شاخص هرفیندالمالحظه می
ار این دو کارت می باشد, به این بوده که مبین تمرکز باال در باز 1,800کارت, بیش از های هدیه و بنکارت

ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. اما در خصوص کارت برداشت, مقدار معنا که تعداد کمی از بانک
این شاخص در طبقه تمرکز مالیم قرار گرفته است, لذا نسبت به دو نوع کارت دیگر, سهم باالی کارت برداشت 

 ها توزیع شده است.از بانک صادرشده بین تعداد بیشتری
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 H-Hو شاخص  نام بانک
 و بن کارت هدیهکارت  برداشتکارت  اعتباریکارت 

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 

 0/03 0/18 0/94 0/97 0/00 0/00 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

 8/02 2/83 0/77 0/88 3/70 1/92 بانک آینده 

 0/21 0/46 0/70 0/84 2/32 1/52 بانک سینا

 0/07 0/26 0/51 0/71 0/00 0/00 موسسه اعتباری کوثر مرکزی

 0/07 0/26 0/46 0/68 0/00 0/02 بانک توسعه و تعاون 

 0/03 0/18 0/22 0/47 0/00 0/00 بانک دی

 0/01 0/08 0/20 0/45 0/00 0/00 بانک حکمت ایرانیان

 0/01 0/10 0/17 0/41 0/00 0/00 ان زمینبانک ایر

 0/03 0/18 0/09 0/31 0/00 0/00 بانک سرمایه

 0/00 0/02 0/08 0/29 0/00 0/00 موسسه اعتباری ملل

 0/01 0/10 0/04 0/19 0/00 0/06 بانک گردشگری

 0/07 0/26 0/02 0/13 0/00 0/00 بانک کارآفرین

 0/00 0/02 0/00 0/03 0/01 0/11 بانک صنعت و معدن

 0/00 0/01 0/00 0/03 0/00 0/00 موسسه اعتباری توسعه

 0/00 0/01 0/00 0/02 0/00 0/01 بانک خاورمیانه

 0/00 0/02 0/00 0/01 0/00 0/00 بانک توسعه صادرات ایران

 0/00 0/07 0/00 0/01 0/00 0/00 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران 

 1.996/39  1.008/07  4.184/96  شاخص هرفیندال هیرشمن

 .7-5*ادامه جدول 

های اعتباری و هیرشمن در بازار صادرکنندگی کارت -شود که در آبان ماه, شاخص هرفیندالمالحظه می
ار این دو کارت می باشد, به این بوده که مبین تمرکز باال در باز 1,800کارت, بیش از های هدیه و بنکارت

ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. اما در خصوص کارت برداشت, مقدار معنا که تعداد کمی از بانک
این شاخص در طبقه تمرکز مالیم قرار گرفته است, لذا نسبت به دو نوع کارت دیگر, سهم باالی کارت برداشت 

 ها توزیع شده است.از بانک صادرشده بین تعداد بیشتری
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های در نقش پذیرنده و های بانکسهم تعدادی و مبلغی تراکنش .6.3
 صادرکننده

های صادر شده و پذیرش شده هر  بانک مقایسه شده تا میزان فعالیت در این قسمت تعداد و مبلغ تراکنش
هر بانک از تعداد و  سهم 8-5های شاپرکی مشخص گردد. جدول بانک ها در حوزه صدور و پذیرش تراکنش

 دهد.های صادر شده و پذیرش شده را نشان میمبلغ کل تراکنش

 های صادر شده و پذیرش شدهسهم تعدادی و مبلغی هر بانک از کل تراکنش 8-6جدول 

 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش سهم تعدادی تراکنش ها
اد سهم تعد

های تراکنش
 صادره از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های صادره تراکنش

 از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 
 %1/69 %1/90 %2/05 %1/60 بانک اقتصاد نوین

 %1/78 %2/13 %1/88 %2/85 بانک انصار
 %0/60 %0/72 %0/50 %0/44 بانک ایران زمین

 %1/21 %1/84 %1/99 %0/98 بانک آینده 
 %3/49 %2/48 %6/23 %3/15 بانک پارسیان
 %3/81 %3/10 %5/61 %3/77 بانک پاسارگاد
 %3/84 %5/03 %3/35 %6/59 بانک تجارت

 %0/03 %0/01 %0/00 %0/01 بانک توسعه صادرات ایران
 %0/59 %0/68 %0/54 %0/67 بانک توسعه و تعاون 

رانیانبانک حکمت ای  0/59% 0/30% 0/36% 0/23% 
 %0/08 %0/03 %0/03 %0/02 بانک خاورمیانه

 %0/41 %0/60 %0/38 %0/43 بانک دی
 %4/46 %4/65 %4/92 %5/52 بانک رفاه کارگران

 %3/23 %1/83 %5/44 %1/66 بانک سامان
 %4/05 %5/46 %3/65 %6/17 بانک سپه

 %0/44 %0/40 %0/17 %0/32 بانک سرمایه
انک سیناب  0/84% 0/87% 0/86% 0/77% 

 %0/87 %1/33 %0/65 %1/37 بانک شهر
 %12/18 %12/22 %6/78 %12/27 بانک صادرات ایران
 %0/03 %0/03 %0/01 %0/04 بانک صنعت و معدن

 %1/89 %2/07 %2/50 %1/76 بانک قرض الحسنه رسالت
 %0/46 %0/99 %0/49 %0/87 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان

 %2/91 %2/32 %1/33 %1/75 بانک قوامین
 %0/21 %0/22 %0/11 %0/14 بانک کارآفرین

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های بانک های در نقش پذیرنده و صادرکننده   .5-3 
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 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش سهم تعدادی تراکنش ها
سهم تعداد 

های تراکنش
 صادره از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های صادره تراکنش

 از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 
 %4/77 %6/53 %5/22 %7/60 بانک کشاورزي
 %0/47 %0/49 %0/38 %0/25 بانک گردشگري

 %0/00 %0/01 %0/00 %0/01 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 %0/89 %2/76 %0/67 %2/79 بانک مسکن
ونزوئال -بانک مشترک ايران   0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 
 %32/36 %19/97 %35/25 %14/60 بانک ملت

 %11/20 %17/36 %7/36 %18/62 بانک ملي ايران
 %0/41 %0/72 %0/60 %1/48 شرکت دولتي پست بانک
 %0/03 %0/04 %0/04 %0/04 موسسه اعتباري توسعه

 %0/15 %0/44 %0/28 %0/54 موسسه اعتباري کوثر مرکزي
 %0/45 %0/42 %0/42 %0/27 موسسه اعتباري ملل

 .8-5ادامه جدول *

هاي صادر شده و پذيرش شده به بیانگر آن است که بیشترين سهم از تعداد و مبلغ تراکنش اطالعات جدول
. به عبارتي ديگر اين دو بانک در مجموع نسبت به 39اختصاص داشته است "ملت"و  "ملي ايران" سه بانک

 اند.نمودهها بیشترين تراکنش را به لحاظ تعدادي و نیز مبلغي صادر و نیز پذيرش ساير بانک

هاي شاپرک است. براي نشان دهنده برتري عملکرد هر بانک از نظر پذيرش يا صدور تراکنش 10-5شکل 
هاي پذيرش شده همان بانک کسر هاي صادره هر بانک از تعداد تراکنشمحاسبه اين ويژگي، تعداد تراکنش

 نمايش داده شده است.  10-5و  حاصل در شکل 

                                                 

 
 اند.بانک داراي باالترين سهم بوده ودبین خود، جزو  مورد اين دو بانک با تعويض در رتبه 4در هر  39
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 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش سهم تعدادی تراکنش ها
سهم تعداد 

های تراکنش
 صادره از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های صادره تراکنش

 از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 
 %4/77 %6/53 %5/22 %7/60 بانک کشاورزي
 %0/47 %0/49 %0/38 %0/25 بانک گردشگري

 %0/00 %0/01 %0/00 %0/01 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 %0/89 %2/76 %0/67 %2/79 بانک مسکن
ونزوئال -بانک مشترک ايران   0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 
 %32/36 %19/97 %35/25 %14/60 بانک ملت

 %11/20 %17/36 %7/36 %18/62 بانک ملي ايران
 %0/41 %0/72 %0/60 %1/48 شرکت دولتي پست بانک
 %0/03 %0/04 %0/04 %0/04 موسسه اعتباري توسعه

 %0/15 %0/44 %0/28 %0/54 موسسه اعتباري کوثر مرکزي
 %0/45 %0/42 %0/42 %0/27 موسسه اعتباري ملل

 .8-5ادامه جدول *

هاي صادر شده و پذيرش شده به بیانگر آن است که بیشترين سهم از تعداد و مبلغ تراکنش اطالعات جدول
. به عبارتي ديگر اين دو بانک در مجموع نسبت به 39اختصاص داشته است "ملت"و  "ملي ايران" سه بانک

 اند.نمودهها بیشترين تراکنش را به لحاظ تعدادي و نیز مبلغي صادر و نیز پذيرش ساير بانک

هاي شاپرک است. براي نشان دهنده برتري عملکرد هر بانک از نظر پذيرش يا صدور تراکنش 10-5شکل 
هاي پذيرش شده همان بانک کسر هاي صادره هر بانک از تعداد تراکنشمحاسبه اين ويژگي، تعداد تراکنش

 نمايش داده شده است.  10-5و  حاصل در شکل 

                                                 

 
 اند.بانک داراي باالترين سهم بوده ودبین خود، جزو  مورد اين دو بانک با تعويض در رتبه 4در هر  39
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 1395 آباندر  های پذیرش شده و صادرشده هر بانکاختالف در تعداد تراکنش 10-6شکل 

های کنشتعداد ترابیشترین اختالف مثبت در  "پارسیان"و  "سامان", "ملت"بر اساس این شکل, سه بانک 
بیشترین اختالف منفی در  "تجارت"و  "صادرات ایران", "ملی ایران"های و بانک پذیرش شده را دارا بوده

 این خصوص را دارند. 

-150 -50 50 150 250
بانک ملت
بانک سامان
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد
بانک آینده 
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک اقتصاد نوین
موسسه اعتباری ملل
بانک گردشگری
بانک ایران زمین
بانک سینا
بانک خاورمیانه
موسسه اعتباری توسعه

ونزوئال-بانک مشترک ایران 
بانک توسعه صادرات ایران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک کارآفرین
بانک صنعت و معدن
بانک دی
بانک توسعه و تعاون 
بانک سرمایه
موسسه اعتباری کوثر مرکزی
بانک حکمت ایرانیان
بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
بانک قوامین
بانک رفاه کارگران
بانک شهر
شرکت دولتی پست بانک
بانک انصار
بانک مسکن
بانک کشاورزی
بانک سپه
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ملی ایران

میلیون
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های صادر کنندگی و پذیرندگی در شاپرک بررسی شده اما کل گرچه پیش تر سهم مبلغی هر بانک در حوزه
ها نشان داده نشده است. این اطالعات در کی پرداخت بانکناشی از حضور در شبکه الکترونی  40گردش مالی

های ی کارتوسیلههای انجام شده بهمجموع مبالغ تراکنش 11-5نشان داده شده است. شکل  11-5شکل 
 دهد. را نشان می 42و مبالغ پذیرش شده توسط ابزارهایی که به شبای همان بانک متصل است 41هر بانک

 
 1395 آباندر  گردش مالی شاپرکی هر بانک )بر حسب میلیارد ریال( 11-6شکل 

                                                 

 
40 Turnover 

 در نقش بانک صادرکننده 41
 در نقش بانک پذیرنده 42

617,137
336,823

287,758
133,234

112,131
107,425
104,532

81,515
70,411

61,577
59,691

46,634
46,086
43,124
42,302

35,985
25,887

19,196
17,087
15,655
15,008
13,334
11,946
11,309
10,241
9,962
7,030
6,998
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های صادر کنندگی و پذیرندگی در شاپرک بررسی شده اما کل گرچه پیش تر سهم مبلغی هر بانک در حوزه
ها نشان داده نشده است. این اطالعات در کی پرداخت بانکناشی از حضور در شبکه الکترونی  40گردش مالی

های ی کارتوسیلههای انجام شده بهمجموع مبالغ تراکنش 11-5نشان داده شده است. شکل  11-5شکل 
 دهد. را نشان می 42و مبالغ پذیرش شده توسط ابزارهایی که به شبای همان بانک متصل است 41هر بانک

 
 1395 آباندر  گردش مالی شاپرکی هر بانک )بر حسب میلیارد ریال( 11-6شکل 
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 بندیجمع .7
گیری ابعاد مختلف در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک, شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه

است. به همین منظور این گزارش بر  های مرتبط امری ضروری و اجتناب ناپذیرفعالیت آن به وسیله شاخص
, "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"هایی در پنج بخش اساس آخرین اطالعات در دسترس, به ارائه شاخص

عملکرد  یبررس", "یکارت کیالکترون پرداخت خدمات انجام تیفیک", "های عملکردی شاپرکشاخص"
در دوره زمانی  "رندهیپذ و کننده صادر یهابانک تیوضع یبررس"و  " ارائه دهنده خدمات پرداخت یهاشرکت

 پرداخته است. 1395آبان ماه 

های نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی, شاخص بخش اول:
شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در طول زمان 

شاپرک به نقدینگی بر خالف  هایمقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش مورد
شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی, در طول مدت مورد بررسی بوده است که 

یزان مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از م
و جبران نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

یکی  ای ابزارهای پذیرش,بخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ منطقه
اعث شده برای تامین نقدینگی, نقدینگی بوده و ب ترکیب از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی
از جمله  یلیبه دال یکارت یکالکترون یهارشد پرداخت پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

 ی,سازفرهنگ یرش,پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکبه خدمات پرداخت الکترون یدسترس یشافزا
شایان  روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریر گو با در نظ ینقد یرغ یهاپرداخت یتیامن یایمزا

توجه است که آخرین اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از اطالعات پولی مورد نیاز که در این 
 باشد.می 1395گزارش مورد استفاده قرار گرفته است, مربوط به ماه مهر 

مقایسه شد که به دلیل عدم انتشار  GDPک با روند های شاپرهمچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
بانک مرکزی ج.ا.ا., در این گزارش بر اساس آمار در سایت  1393فصلی زمستان  GDPاطالعات جدیدتر از 

فصلی  GDP( از تولید ناخالص داخلی, آمار IMFهای صندوق بین المللی پول )تحقق یافته و نیز پیش بینی

6. جمع بندی
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نتایج در مدت مورد بررسی مبین آن برآورد شده است.  1395بهار و تابستان  و نیز 1394برای فصول سال 
های شاپرکی های زمانی, ارزش تراکنشبوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه

ی هاهمچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش تراکنش
دهنده آن است که در دوره مورد بررسی, بهای بخش بیشتری در دوره مورد بررسی نشان GDPشاپرک به 

 از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی و از طریق سوییچ شاپرک پرداخت شده است.

که به دلیل عدم دسترسی به  باشدهای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. میکلیه شاخص *
 باشد.های شماره پیشین گزارش میهای این بخش تکرار شاخصاطالعات جدیدتر در ماه جاری, شاخص

در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی : بخش دوم
 "ایمنطقهمیزان نفوذ ", "آمار عملکردی شاپرک"های این بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

تعداد  1395اند. نتایج حاکی از آن بوده که در آبان ماه سال بندی شدهطبقه "هاپراکندگی مبلغی تراکنش"و 
هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت  37/1,179میلیون تراکنش با مجموع مبالغ  02/1,046

 33/3به اندازه  افزایشها نسبت به مهر ماه در این ماه تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنشصورت گرفته است. 
درصدی داشته است. محاسبه رشد  46/66و  77/32رشد به ترتیب  1394ماه  درصدی و نسبت به آبان 82/6و 

 44/34رشد  ماهانه ودرصدی در مقایسه  17/6 افزایشها )تورم زدایی شده( نیز حاکی از حقیقی ارزش تراکنش
بوده است. در خصوص سهم تعدادی انواع مختلف خدمات ارائه شده در  1394در مقایسه با ماه آبان  درصدی

از بازار کلیه  پرداخت قبض و خرید شارژشبکه پرداخت الکترونیک باید عنوان نمود که در این ماه سهم خدمت 
 داشته است. افزایشخدمات پرداخت کارتی اندکی 

های پذیرش نیز شاخص دیگری است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد ابزار ایمنطقهذ نفو
های فعال سیستمی و نیز تعداد سرانه تراکنش هر محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

ترونیکی کارت هستند, معرفی شده سال که متقاضی خدمات پرداخت الک 20ها به ازای افراد باالی یک از ابزار
ابزار پذیرش  85/998نفر,  10,000است. نتایج در بعد کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

عدد به ازای هر  70/987فعال سیستمی وجود دارد که باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
سال در  20عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  18/18ر بعد کشوری حدود نفر تعلق دارد. همچنین د 10,000

ها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با انجام گرفته است و بیشترین سرانه تراکنش ابزار 1395طول آبان ماه 
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نتایج در مدت مورد بررسی مبین آن برآورد شده است.  1395بهار و تابستان  و نیز 1394برای فصول سال 
های شاپرکی های زمانی, ارزش تراکنشبوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه

ی هاهمچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش تراکنش
دهنده آن است که در دوره مورد بررسی, بهای بخش بیشتری در دوره مورد بررسی نشان GDPشاپرک به 

 از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی و از طریق سوییچ شاپرک پرداخت شده است.

که به دلیل عدم دسترسی به  باشدهای این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. میکلیه شاخص *
 باشد.های شماره پیشین گزارش میهای این بخش تکرار شاخصاطالعات جدیدتر در ماه جاری, شاخص

در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی : بخش دوم
 "ایمنطقهمیزان نفوذ ", "آمار عملکردی شاپرک"های این بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

تعداد  1395اند. نتایج حاکی از آن بوده که در آبان ماه سال بندی شدهطبقه "هاپراکندگی مبلغی تراکنش"و 
هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت  37/1,179میلیون تراکنش با مجموع مبالغ  02/1,046

 33/3به اندازه  افزایشها نسبت به مهر ماه در این ماه تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنشصورت گرفته است. 
درصدی داشته است. محاسبه رشد  46/66و  77/32رشد به ترتیب  1394ماه  درصدی و نسبت به آبان 82/6و 

 44/34رشد  ماهانه ودرصدی در مقایسه  17/6 افزایشها )تورم زدایی شده( نیز حاکی از حقیقی ارزش تراکنش
بوده است. در خصوص سهم تعدادی انواع مختلف خدمات ارائه شده در  1394در مقایسه با ماه آبان  درصدی

از بازار کلیه  پرداخت قبض و خرید شارژشبکه پرداخت الکترونیک باید عنوان نمود که در این ماه سهم خدمت 
 داشته است. افزایشخدمات پرداخت کارتی اندکی 

های پذیرش نیز شاخص دیگری است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد ابزار ایمنطقهذ نفو
های فعال سیستمی و نیز تعداد سرانه تراکنش هر محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

ترونیکی کارت هستند, معرفی شده سال که متقاضی خدمات پرداخت الک 20ها به ازای افراد باالی یک از ابزار
ابزار پذیرش  85/998نفر,  10,000است. نتایج در بعد کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

عدد به ازای هر  70/987فعال سیستمی وجود دارد که باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
سال در  20عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  18/18ر بعد کشوری حدود نفر تعلق دارد. همچنین د 10,000

ها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با انجام گرفته است و بیشترین سرانه تراکنش ابزار 1395طول آبان ماه 
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در  ای همنطقسال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ  20عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  73/15
 بعد کشوری به این ابزار پذیرش تعلق داشته است.

در بعد استانی نیز نتایج حاکی از بیشترین نفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار فعال سیستمی( به 
های کارتخوان های یزد, تهران و هرمزگان بوده است. همچنین بیشترین تعداد سرانه تراکنشترتیب در استان

سال تعلق داشته است؛  20تراکنش به ازای هر فرد باالی  29/27ی به استان هرمزگان اختصاص با فروشگاه
های تهران, اصفهان بیشترین تعداد پذیرنده هر دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی نیز در استان

 و خراسان رضوی فعال هستند.

درصدی و در قیاس نقطه به نقطه )نسبت به  92/4افزایش  شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز در قیاس ماهانه 
های کارتخوان فروشگاهی درصدی داشته است. دامنه مبلغی تراکنش 68/29ماه مشابه سال گذشته( کاهش 

که این بازه  اندریال قرار گرفته 150,000تا  50,001بازه  ها درنیز حاکی از آن بوده که بیشترین تعداد تراکنش
 50,000ها با مبلغ زیر درصد تعداد تراکنش 39/26در این ماه,  .گیردها را در بر میرصد از کل تراکنشد 26/24

ها با مبلغ باالی درصد تراکنش 29/62ریال و  250,000تا  50,001ها در بازه مبلغی درصد تراکنش 36/21ریال, 
 150,000تا  50.001بازه  ها درش اینترنتی بیشترین تعداد تراکنشدر ابزار پذیراند. ریال انجام گرفته 250,000

 63/17در این ابزار پذیرش حدود  .گیردها را در بر میدرصد از کل تراکنش 51/20و این بازه  اندریال قرار گرفته
ای ابزار پذیرش ههزار ریال هستند. اما دامنه مبلغی تراکنش 250,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد کل تراکنش

ها درصد مجموع تراکنش 68/53دهد؛ به نحوی که موبایلی شرایطی متفاوت از دو ابزار دیگر را نمایش می
 اند. ریال بوده 50,000ها دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 63/79ریال و  20,000دارای مبلغ کمتر از 

دمات ارائه شده شبکه شاپرک, های این بخش با هدف سنجش کیفیت و صحت خشاخص سوم:بخش 
ها, دسترس پذیری حس شده اند. در همین راستا انواع خطاهای رخ داده در تراکنشگیری شدهتعریف و اندازه
ها های تراکنشخطا های ناتمام در این بخش تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلو نیز تراکنش

که این نوع خطا به  های کاربری استخطا طاها, همچنان از نوعخ بروز دلیل ترینعمده که دهدمی نشان
 .عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت است
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نسبت به مهر درصدی  11تعداد خطای شاپرکی با کاهش  در بین انواع خطاهای رخ داده در آبان ماه, صرفا
به خطای  در انواع خطاها اند. بیشترین میزان رشدافزایش داشته همگیخطاها  همراه بوده و سایر انواعماه 

پذیری دسترس. نتایج بررسی درصد افزایش داشته است 62/66کسب و کار تعلق داشته که نسبت به ماه مهر 
بالعکس دسترس پذیری حس شده کل شبکه پرداخت, مبین بهبود در قیاس  در آبان ماه حس شده شاپرک

ها های ناتمام به کل تراکنشاست. در این ماه شاخص نسبت تعداد تراکنشو نقطه به نقطه آن بوده  ماهانه
 باشد.ها در این ماه میدهنده افزایش مغایرتافزایش داشته است که این امر نشان

 ها در شبکه پرداخت مورد بررسی قرار گرفته و  سپس: در این بخش ابتدا عملکرد کلی شرکتبخش چهارم
شود. نتایج شاخص سهم از ها در بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی تحلیل میبه طور ویژه عملکرد این شرکت

بیشترین سهم تعدادی و مبلغی از بازار  "به پرداخت ملت"حاکی از آن بوده که شرکت  PSPبازار شرکت های 
بررسی سهم از بازار تعداد  را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته است. در

های هر یک از ابزارهای پذیرش در این ماه به طور همزمان بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
و بیشترین  "پرداخت ملتبه"های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به شرکت تراکنش

 تعلق داشته است.  "آسان پرداخت پرشین"یلی به شرکتهای ابزار پذیرش موباسهم تعدادی و مبلغی تراکنش

به لحاظ تعداد خطای پذیرندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این  PSPهای عملکرد شرکتدر ادامه, 
جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر  "فن آوا کارت"شرکت بررسی حاکی از آن است که در ماه آبان 

 054/0با سهم  "فن آوا کارت"ها را به دست آورد. پس از شرکت مجموع تراکنشنسبت خطای پذیرندگی به 
در "سایان کارت"و  "پرداخت نوین آرین"ها, شرکت درصدی تعداد خطای پذیرندگی به کل تراکنش

 اند.های بعدی به لحاظ بهترین عملکرد )کمترین میزان شاخص( قرار گرفتهجایگاه

الکترونیک کارت "های ها نیز به ترتیب به شرکتندگی به کل تعداد تراکنشبیشترین نسبت تعداد خطای پذیر
 اختصاص داشته است. "پرداخت الکترونیک سامان"و  "تجارت الکترونیک پارسیان", "دماوند

سه  بعد کشوری مبین آن است که درنتایج محاسبه شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 
شاخص اثربخشی باالتر   "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین", "به پرداخت ملت"شرکت 

ها با شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی و در بعد استانی  نیز این سه شرکت در بیشتر استاناز یک داشتند 
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ها ی این شرکتهای فروشگاهبه عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان اند.فعال سیستمی باالتر از یک مواجه بوده
های تعداد تراکنشاند. در تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده در جذب بیشتر تراکنشبه گونه

 "به پرداخت ملت" کارتخوان فروشگاهی و نیز در تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی, شرکت
 ر داشته است. های کشوباالترین سهم از بازار را در اکثر استان

در بازار ابزار پذیرش موبایلی هیرشمن  -با شاخص هرفیندال PSPهای نتایج اندازه گیری تمرکز بازار شرکت
ها است؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارنشانو اینترنتی 

رند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دا
نسبت به مهر ماه در بازار  PSPهای هیرشمن در بازار شرکت -فروشگاهی حکایت دارد. شاخص هرفیندال

افزایش داشته است که بیانگر افزایش تمرکز بازار و کاهش قدرت بازاری دیگر و موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی 
 39/13تخوان فروشگاهی کاهش ربزار کاادر بازار  در مقابل باشد.ها میها از منظر سهم تعدادی تراکنششرکت
 گردد. مشاهده میدر این شاخص  واحدی

های فعال های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به پایانهها از منظر نسبت مجموع کارتخواندر بررسی شرکت
درصد و  56/6با  "به پرداخت ملت"ن میزان این شاخص به شرکت مالحظه شد کمتری سیستمی آن شرکت

این نسبت رابطه معناداری با تعلق دارد.  درصد 52/31با  "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت رین آن به تبیش
 های فروشگاهی دارد. شاخص اثربخشی کارتخوان

های صادرکننده ها و بانککنشهای پذیرنده ترادر بخش پنجم گزارش پیش رو, بازار بانک: بخش پنجم
های پذیرنده مبین آن دار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شاخص بازار در بخش بانکهای بانکی تراکنشکارت

بیشترین سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ مبلغی در کل و  "بانک ملت"بوده که در مجموع 
های پذیرنده قرار اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک نیز به تفکیک هر ابزار پذیرش به خود

 گرفته است. 

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

دار در ماه آبان, نتایج حاکی از آن بوده که در های بانکی تراکنشهای صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
بوده  "صادرات ایران"و  "ملت", "بانک ملی ایران"دار متعلق به این ماه نیز بیشترین کارت برداشت تراکنش

 در سه "پارسیان"و  "تجارت", "صادرات ایران"های دار بانکاست؛ در تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش
و  "ملت", "ملی ایران"های دار متعلق به بانکجایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش

 بوده است. "پاسارگاد"

دار در ماه آبان, بیشترین تعداد متعلق به کارت برداشت, سپس کارت های تراکنشهمچنین در میان کارت
 داد را داشته است.هدیه و بن کارت بوده و کارت اعتباری کمترین تع

های بانکی نیز مورد ها در صدور انواع کارتهیرشمن به منظور بررسی میزان رقابت بانک -شاخص هرفیندال
دار های تراکنشهای صادر شده, از کارتبررسی قرار گرفت که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات دقیق کارت

در بازار مبین تمرکز باال هیرشمن  -هرفیندالشبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شد. شاخص 
ها می باشد, به این معنا که تعداد کمی از بانککارت های هدیه و بنهای اعتباری و کارتصادرکنندگی کارت

سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. اما در خصوص کارت برداشت, مقدار این شاخص در طبقه تمرکز 
است, لذا نسبت به دو نوع کارت دیگر, سهم باالی کارت برداشت صادرشده, بین تعداد مالیم قرار گرفته 

 ها توزیع شده است. بیشتری از بانک

های صادرکنندگی و پذیرندگی به مابین تعداد و مبالغ تراکنشدر نهایت, در این بخش مقایسه ای آماری فی
بیشترین  "بانک ملی ایران"هد که از منظر تعدادی دتفکیک هر بانک صورت گرفته است. این مقایسه نشان می

با شدت بیشتر, بیشترین اثر را در پذیرندگی داشته و از نظر مبلغی  "بانک ملت"اثر را در بخش صادر کنندگی و 
گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی است, بانک ملت با اختالف بسیار زیاد 

 پرکی را در اختیار دارد.بیشترین گردش مالی شا
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 واژه نامه .8
در این بخش انواع واژگان به کار برده شده در متن گزارش شاپرک در دو بخش واژگان تخصصی شبکه 

و اصطالحات و  "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"الکترونیک پرداخت کارتی بر اساس 
 شود. ها بیان میسبه این شاخصهای نحوه محاهای تخصصی اقتصادی و فرمولشاخص

 واژگان تخصصی شبكه الكترونیک پرداخت کارتی
 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -1-1-7

های حاصل ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنششبکه
ود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی شتوسط این شبکه نظارت و کنترل می« ابزار پذیرش» از 

 و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.
 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -2-1-7

و بر اساس  یدهبه ثبت رس یدر قالب شرکت سهام یرانا یاسالم یاست که در جمهور یحقوق یتشخص
ارائه دهنده  یهابر طبق مقررات ناظر بر شرکتو  نمایدیم یافتج.ا.ا. و شاپرک در یکه از بانک مرکز یمجوز

 .نمایندیم یتشاپرک فعال یابالغ یهاخدمات پرداخت, و الزامات و دستورالعمل
 بانک صادرکننده    -3-1-7

 . نمایدیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک بانکی

   یرندهبانک پذ -4-1-7

نزد آن مفتوح  ی,بانک یهاکارت یوجوه مربوط به داد و ستدها یزبه منظور وار یرنده,پذاست که حساب  بانکی
 است.

7. واژه نامه

واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی
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  43انواع خدمات -5-1-7

های های خرید کاال و خدمات, تراکنشخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل تراکنش
 گیری است.های ماندهپرداخت قبض و خرید شارژ و نهایتا تراکنش

 44و خدمات خرید کاال -1-5-1-7

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

 45پرداخت قبض -2-5-1-7

های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت
 پردازد. طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت, میقبض( خود را از 
 46خرید شارژ تلفن همراه -3-5-1-7

نماید. خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت می
و خرید و  47زمانید و شارژ همبه دو صورت خر تواندباشد و میدار میاین خدمت در زمره خریدهای شناسه

 انجام شود.زمان شارژ غیر هم
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 48گیریمانده -4-5-1-7

خدمتی است که دارنده کارت جهت کسب اطالع از میزان موجودی حساب متصل به ابزار پرداخت خود, از 
 نماید.طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت دریافت می

 

  49هاوضعیت تراکنش -6-1-7
 ق کاربری تراکنش موف -1-6-1-7

ها با کد پاسخ صفر در سامانه مشخص تراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنش
 شوند(.می

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -2-6-1-7

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا, بانک تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد. ی شتاب میسامانهی کارت یا صادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -3-6-1-7

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا, سوئیچ تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -4-6-1-7

پرک( ناموفق است و علت بروز خطا شرکت ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.شاپرک می
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 خطای کاربری تراکنش -5-6-1-7

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق است. تراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.علت بروز این خطاها, اشتباهات کاربر )دارنده کارت( می

 تراکنش خطای کسب و کار -6-6-1-7

شی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید تراکن
های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. , شاپرک, بانکPSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی

باشد و لذا به طور ل پذیرش نمیطبیعتا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قاب
تراکنش ,  ینا یهاصالح یاتعمل"شود؛ خطاهایی از جمله جداگانه, تحت عنوان خطای کسب و کار معرفی می

 و ... .  "است یرفتهصورت پذ یتقبال با موفق
 تراکنش موفق سیستمی -7-6-1-7

ها شامل ت. این تراکنشی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده استراکنشی است که از دید شبکه
های موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری, تراکنش موفق سیستمی محسوب خطاهای کاربری و تراکنش

ی ی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزانهشوند؛ چرا که نمایش دهندهمی
 اند.سیستم رخ داده

 تراکنش ناموفق سیستمی -8-6-1-7

ها شامل ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشست که از دید شبکهتراکنشی ا
 باشند.خطاهای صادرکنندگی و شتاب, خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -9-6-1-7

رونیک کارت به جز های شبکه پرداخت الکتتراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش
 شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش
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 ابزار پذیرش و انواع آن -7-1-7

 سازد.افزاری که امکان تراکنش را برای دارنده کارت فراهم میافزار و نرمعبارت است از سخت

 شود:ی فعال سیستمی و غیرفعال سیستمی تقسیم میابزار پذیرش به دو دسته

o تمی: ابزار پذیرشی است که وضعیت آن در سوئیچ شاپرک فعال ابزار پذیرش فعال سیس
 تعریف شده است. 

o  ابزار پذیرش غیرفعال سیستمی: ابزار پذیرشی است که وضعیت آن در سوئیچ شاپرک
 غیرفعال تعریف شده باشد.

بزار های کارتخوان فروشگاهی, ای الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه
 پذیرش اینترنتی, ابزار پذیرش موبایلی, و کیوسک پرداخت است.

 50کارتخوان فروشگاهی -1-7-1-7

وجه به صورت  تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
 .منتقل شود پذیرندهالکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:های زیر را میوشگاهی ویژگیهای فربرای کارتخوان

o  ,60یا بیش از  60کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در بازه زمانی سه ماه متوالی 
میلیون  20های آن در سه ماه متوالی حداقل تراکنش داشته باشد یا مجموع مبالغ تراکنش

 ریال باشد.

o تراکنش  60ر بازه زمانی سه ماه متوالی, کمتر از تراکنش: کارتخوانی است که دکارتخوان کم
 میلیون ریال باشد. 20های آن در سه ماه کمتر از داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش
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o ی زمانی سه ماهه حداقل یک تراکنش کارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازه
 داشته باشد. 

 ابزار پذیرش اینترنتی -2-7-1-7

ن انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت ابزاری است که امکا
 نماید., فراهم می51اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی -3-7-1-7

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه 
 آورد., فراهم می52پرداخت موبایلی

 53ارت از نظر کاربریانواع ک -8-1-7

در سوییچ شاپرک, از نظر کاربری شامل کارت برداشت, کارت پیش  های بانکی دارای تراکنشانواع کارت
 باشد.پرداخته و کارت اعتباری می

 54کارت برداشت )بدهی( -1-8-1-7

 هایترین کارتها و جزء رایجای نزد بانکعبارت است از هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب سپرده
 دارد. 1Xمورد استفاده می باشد که کد محصول 

الحسنه, جاری یا مدت دار, تا سقف وجهی که نزد بانک های قرضتواند با افتتاح یکی از سپردهمشتری می
 های بانکداری الکترونیک به عمل آورد. گذاری کرده است برداشت وجه و خرید کاال و خدمات را از درگاهسپرده
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 55داخته )بی نام(کارت پیش پر -2-8-1-7

 شوند:ها به انواع زیر تقسیم میشود, این کارتمشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج نمی
 نام و برخی های خرید بینام دارای سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: نظیر کارتهای بیکارت

 شوند.ها که معموال به صورت گروهی صادر میکارتبن

 نام فاقد سوابق هویتی در سامانه متمرکز کارت: که ماهیتا قابل انتقال به غیر بوده و به های بیکارت
 شوند:دو دسته تقسیم می

 ها مستلزم تایید توسط نظیر کارت هدیه که انجام تراکنش توسط آن 56های بر خطکارت
 شد.بامی 4Xو  2X ,3Xها, های متمرکز کارت است. کد محصول این کارتسامانه

 های کیف پول الکترونیکی )کارت هوشمند( که انجام نظیر کارت 57کارتهای برون خط
تواند بدون نیاز به تعامل با سامانه های متمرکز کارت صورت پذیرد. ها میتراکنش توسط آن
شود. ها, ارزش پولی مستقال ببر روی فیزیک کارت و در تراشه ذخیره میدر این گونه کارت
 باشد.می 5X نوع کارتکد محصول این 

نام فاقد سوابق هویتی, در حکم پول نقد بوده و با توجه به اینکه همانند اسکناس و مسکوک های بیکارت
ها, ها و تشخیص هویت دارنده آن میسر نیست, در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارتردیابی تراکنش

ها مکلفند برای این شود. با این وجود بانکدارنده کارت و رمز مربوط به آن صاحب کارت شناخته می
 گیری و تغییر رمز را تعریف کنند.حداقل خدمات مانده-های پرداختنظیر سایر کارت-هاقبیل کارت
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 58کارت اعتباری -3-8-1-7

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

 باشد.می 6Xاین نوع کارت 
 

 انواع تراکنش -9-1-7

 ی کارتتراکنش دارنده  -1-9-1-7

ی وارد شبکه 2100و  2200ی شود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در سوییچ  06/04/1393در تاریخ  9090ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهیپرداخت )شاپرک( م

تبدیل شدند. این  2100به  100ی های با شناسهو تراکنش 2200به  200ی های با شناسهشاپرک, تراکنش
عملیات  2200ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 2003ی نسخه ISO 8583تغییرات مطابق با استاندارد 
گیری ارائه عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 2100ی شود ولی با شناسهبرداشت از کارت انجام می

 شود.می

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -2-9-1-7

شود. هدف از این ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
است. مطابق  ییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهتاها تراکنش

ی این گیرد. شناسههای زمانی مشخص انجام میها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاین درخواست
های (. شرکت9090ی قبل از اجرایی شدن بسته 220ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 2220ها تراکنش

یا تغییر روز مالی( این  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  48ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ی کارت ارسال کنند.تراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده
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 58کارت اعتباری -3-8-1-7

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

 باشد.می 6Xاین نوع کارت 
 

 انواع تراکنش -9-1-7

 ی کارتتراکنش دارنده  -1-9-1-7

ی وارد شبکه 2100و  2200ی شود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در سوییچ  06/04/1393در تاریخ  9090ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهیپرداخت )شاپرک( م

تبدیل شدند. این  2100به  100ی های با شناسهو تراکنش 2200به  200ی های با شناسهشاپرک, تراکنش
عملیات  2200ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 2003ی نسخه ISO 8583تغییرات مطابق با استاندارد 
گیری ارائه عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 2100ی شود ولی با شناسهبرداشت از کارت انجام می

 شود.می

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -2-9-1-7

شود. هدف از این ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
است. مطابق  ییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهتاها تراکنش

ی این گیرد. شناسههای زمانی مشخص انجام میها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاین درخواست
های (. شرکت9090ی قبل از اجرایی شدن بسته 220ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 2220ها تراکنش

یا تغییر روز مالی( این  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  48ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ی کارت ارسال کنند.تراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده
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 اصالحیه تراکنش -3-9-1-7

شد, یک تراکنش اصالحیه در ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده بادارنده اگر تراکنش
 2420ها ی این تراکنشی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن, مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.9090ی قبل از اجرایی شدن بسته 420و  400ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
 ناتمام تراکنش -4-9-1-7

ساعت به  48تراکنش درخواست واریز تا  ه است و به ازای آنی کارت که موفق کاربری بوددارنده تراکنش
 2200ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش ناتمام می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 2220که تراکنش 
 تراکنش مالی -5-9-1-7

ها پول از باشد. در این تراکنشپرداخت قبض می تراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 فروشگاهی اثربخشی کارتخوان -10-1-7

, به های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت از کلکارتخوانهای تراکنشسهم نسبت  این شاخص برابر با
 به عبارت دیگر: .از کل است شرکت  هر فعال سیستمیهای تعداد کارتخوان 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 خواناثربخشی کارت  =

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای کارتخوان یاثربخش یزانعدد حاصل م
شبکه شاپرک است. مثال  یهای فروشگاههای کارتخوانشرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
شبکه های های کارتخواناز کل تراکنشسهم آن شرکت  , یعنیباشد یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

شاخص  ینهای کشور است. چنانچه اهای آن شرکت از کل کارتخواناندازه سهم تعداد کارتخوانشاپرک به
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از سهم تعداد  یشب یشهاکارتخوان یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یبرا
 های کشور است.کارتخوان های آن شرکت از کلکارتخوان

 

 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -1-2-7

های شاپرک به نقدینگی= نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
* نقدینگی  001  

 
 تعریف نقدینگی و حجم پول -2-2-7

 شود. اطالق می 59 لدر اقتصاد, نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پو

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول, اسکناس و مسکوک در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک های دیداری, سپردهشود. سپردهتعریف می 60هابخش خصوصی نزد بانک

 های تجاری است. ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرض, انواع سپردههای غیر دیداریپول یا سپردهمنظور از شبه

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

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

= سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
*100 نقدینگی   

 

 داخلی تولید ناخالص -4-2-7
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 اصالحیه تراکنش -3-9-1-7

شد, یک تراکنش اصالحیه در ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده بادارنده اگر تراکنش
 2420ها ی این تراکنشی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن, مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.9090ی قبل از اجرایی شدن بسته 420و  400ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
 ناتمام تراکنش -4-9-1-7

ساعت به  48تراکنش درخواست واریز تا  ه است و به ازای آنی کارت که موفق کاربری بوددارنده تراکنش
 2200ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش ناتمام می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 2220که تراکنش 
 تراکنش مالی -5-9-1-7

ها پول از باشد. در این تراکنشپرداخت قبض می تراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 فروشگاهی اثربخشی کارتخوان -10-1-7

, به های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت از کلکارتخوانهای تراکنشسهم نسبت  این شاخص برابر با
 به عبارت دیگر: .از کل است شرکت  هر فعال سیستمیهای تعداد کارتخوان 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 خواناثربخشی کارت  =

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای کارتخوان یاثربخش یزانعدد حاصل م
شبکه شاپرک است. مثال  یهای فروشگاههای کارتخوانشرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
شبکه های های کارتخواناز کل تراکنشسهم آن شرکت  , یعنیباشد یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

شاخص  ینهای کشور است. چنانچه اهای آن شرکت از کل کارتخواناندازه سهم تعداد کارتخوانشاپرک به
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از سهم تعداد  یشب یشهاکارتخوان یهای آن بانک روجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یبرا
 های کشور است.کارتخوان های آن شرکت از کلکارتخوان

 

 های تخصصی اقتصادیاصطالحات و شاخص
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -1-2-7

های شاپرک به نقدینگی= نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
* نقدینگی  001  

 
 تعریف نقدینگی و حجم پول -2-2-7

 شود. اطالق می 59 لدر اقتصاد, نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پو

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول, اسکناس و مسکوک در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک های دیداری, سپردهشود. سپردهتعریف می 60هابخش خصوصی نزد بانک

 های تجاری است. ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرض, انواع سپردههای غیر دیداریپول یا سپردهمنظور از شبه

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

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

= سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
*100 نقدینگی   

 

 داخلی تولید ناخالص -4-2-7
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60 demand deposits 
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تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم  نهایی کل ارزش ریالی محصوالتج.ا.ا.,  بنا به تعریف بانک مرکزی
شایان توجه است که  نامندمی GDPیا کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه یا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی 

 شوند.لحاظ می GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 
 

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری -1-4-2-7

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

 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت -2-4-2-7

ر آن از لحاظ بیکاری, تورم و تولید در وضعیت در بررسی روند تولید ناخالص ملی, یکی از سال هایی که کشور د
ها در سال خوبی قرار دارد, را به عنوان سال پایه انتخاب می کنند. اگر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت

 گیری شود, به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )حقیقی( گویند.پایه اندازه
 هاارزش اسمی تراکنش -5-2-7

هاست که هیچ عملیات خاصی بر ها, همان مبالغ معمول گزارش شده تراکنشراکنشمنظور از ارزش اسمی ت
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -6-2-7

 شود و اثرات تورم از آن حذف شود, گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای, اگر در دوره
 .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:             

=
𝑖𝑖 مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه

 𝑖𝑖 ها در ماهارزش حقیقی تراکنش   شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه i 

 
 

 هاشاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -7-2-7
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قسمت برابر به لحاظ  10بندی کرده و به  ها را به ترتیب ارزش مبالغ دستهها, تراکنشبرای تعیین دهک
های های با پایین ترین مبالغ, دهک اول و یک دهم تراکنشنماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی, تقسیم

 شود.می با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  

 هیرشمن-شاخص هرفیندال -8-2-7

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

 کند.می صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده هایبنگاه همه از اطالعات

های خصوصی ها و تبانی بخشانحصارات خصوصی, ادغامکاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار 
 های اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.در بازار و نیز انجام روند

 نیروی فروش, تولید, هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف, مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای

 اندازه به بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه هآن برای هم مانند و کار

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی وزن بازار در آن سهم
HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  𝑆𝑆𝑖𝑖2که 

توان در خصوص تمرکز بازار به شرح جدول زیر هیرشمن, می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 قضاوت نمود.

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1000کمتر از  رقابتی
 1800 تا 1000بین  تمرکز مالیم
 1800باالی  تمرکز باال
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قسمت برابر به لحاظ  10بندی کرده و به  ها را به ترتیب ارزش مبالغ دستهها, تراکنشبرای تعیین دهک
های های با پایین ترین مبالغ, دهک اول و یک دهم تراکنشنماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی, تقسیم

 شود.می با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  

 هیرشمن-شاخص هرفیندال -8-2-7

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

 کند.می صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده هایبنگاه همه از اطالعات

های خصوصی ها و تبانی بخشانحصارات خصوصی, ادغامکاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار 
 های اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.در بازار و نیز انجام روند

 نیروی فروش, تولید, هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف, مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای

 اندازه به بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه هآن برای هم مانند و کار

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی وزن بازار در آن سهم
HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  𝑆𝑆𝑖𝑖2که 

توان در خصوص تمرکز بازار به شرح جدول زیر هیرشمن, می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 قضاوت نمود.

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1000کمتر از  رقابتی
 1800 تا 1000بین  تمرکز مالیم
 1800باالی  تمرکز باال
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توان در خصوص تمرکز بازار به شرح جدول زیر هیرشمن, می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 قضاوت نمود.
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The quality of card e-payment services3
Quality of services

The ratio of successful transactions
 to total % 89/68

% 99/960The ratio of successful transactions to
 total shaparak switch’s transactions

The share of each types of errors in transactions

Acquirer error

Shaparak network error

Issuer error

 Cardholder Error

Business error

% 1/73

% 0/39

% 12/62

% 84/61

% 0/66

Services sensed availability

Network sensed availability

Shaparak sensed availability

% 98/41

% 99/960

Reconciliation account (RA) transactions

Ratio of reconciliation account 
transactions to total transactions

percent change of reconciliation
account transactions

% 0/0536

 % 88/49

Electronic card payment network
market indices in October 20164

 The highest
e�ectiveness

 The lowest
e�ectiveness

Behpardakht
 Mellat

Electronic cart
Damavand

1/738

0/373

Active EFTPOS e�ectivenss

 The highest
ratio

 The lowest
ratio

Electronic cart
Damavand

Behpardakht
 Mellat

% 1/281

% 0/054

The ratio of number of acquiring errors 
to total number of transactions

The highest share of issuing banks in number of active cards

Prepaid card

Credit card

Debit card

Bank Saderat Iran

Bank Mellat Iran

Bank Melli Iran

% 37/98

% 58/61

% 21/76

The highest value share of transactions in each terminal

Internet Payment Gateway

Mobile Payment Gateway

EFTPOS

% 57/37
Behpardakht

 Mellat

% 44/20
Asan Pardakht

 Persian

% 55/24
Bank Mellat

% 58/42
Bank Mellat

% 30/27
Behpardakht

 Mellat

% 30/46
Bank Mellat

Internet Payment Gateway

Mobile Payment Gateway

EFTPOS

% 25/74
Behpardakht

 Mellat

% 41/34
Asan Pardakht

 Persian

% 32/72
Bank Mellat

% 73/10
Bank Mellat

% 26/15
Behpardakht

 Mellat

% 30/53
Bank Mellat

The highest numerical share of transactions in each of terminals

Her�ndahl-Hirschman Index

Internet Payment Gateway

Mobile Payment Gateway

EFTPOS

1,871

2,878

1,450 1,290

5,579

1,670

The ratio of Low Transaction to active EFTPOS

The Hightest ratio

The Lowest ratio Behpardakht
 Mellat

Kart Etebari
Irankish

% 31/52

% 6/56

The highest market share

The highest value share of 
transactions

The highest numerical
share of transactions

% 32/06
Behpardakht

 Mellat

% 23/33
Behpardakht

 Mellat

% 32/36
Bank Mellat

% 35/25
Bank Mellat

(The �rst column is for PSP’s data and the second one
 is for acquiring banks)
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The importance of card payment network 
in national economy
Respect to the last published statistics

1
The ratio of total value
 of transactions to liquidity 

Shaparak performance indices2

the share of liquidity

The ratio of coins and paper currency
in the hands of the public to liquidity 

Value of transactions as
a percentage of GDP 

% 10/79

% 2.93

% 96/49

Number of transactions

Number &value of transactions

Value of transactions

1,046,020,709

1,179,366,907 millIRR

Nominal and real growth rate of value of transactions

 % 6/82Monthly nominal growth of value of
transactions(November compared to October) 

 % 6/17

Point-to-point nominal growth of
the value of transactions 

Point-to-point real growth of
the value of transactions

% 46/66

% 34/44

Numerical share of transactions for each of terminals

Internet Payment Gateway

Mobile Payment Gateway

EFTPOS

% 2/49

% 10/97

% 86/53

The value share of transactions for each types of payment services

Purchasing Goods & Services

Bill payment &purchase mobile charge

% 96/86

% 3/14

Numerical share of transactions for each types 
of payment services

The purchase of goods and services

Bill payment &purchase mobile charge

Balance Inquiry

% 73/88

% 19/41

% 6/71

The regional penetration rate

All of acceptance instruments

EFTPOS

Mobile Payment Gateway

998/86

987/70

1/83

 9/32Internet Payment Gateway

All of acceptance instruments

EFTPOS

Mobile Payment Gateway

18/18

15/73

1/99

Internet Payment Gateway 0/45

Number of transactions Per over 20 years old 
inhabitants for each of terminals

Regional penetration rate of active EFTPOS

The most number of active
EFTPOS terminals 

The most change in the number
of active EFTPOS terminals 

The most number of active EFTPOS
 terminals per capita

The most number of EFTPOS
 transactions per capita

1,314,408
Tehran

47,108
Tehran

0/137
Yazd

27/29
Hormozgan

Decile ratio

The ratio of average value of the tenth
decile transactions to the �rst decile 712/55

 
 

        

 Summary
of key

 payment
statistics

Number of active acceptance Instruments per 10,000 over 20
years old inhabitants

Monthly real growth of value of
transactions(November compared to October) 




