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 مقدمه

گذاری و اعمال نظارت بر شبکه الکترونیکی  مرکزی ج.ا.ا. در سیاست شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک
گیری ابعاد مختلف  و اندازه کارتی کشور ، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک 1پرداخت کارت

هایی را دارد که وضعیت صنعت را نسبت به وضعیت مطلوب رصد نموده و در جهت  فعالیت آن به وسیله شاخص
تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به ابعاد مختلف نظارتی 

گیری و پایش مستمر ماهانه قرار خواهد گرفت.  های خاص هر بخش تدوین و مورد اندازه این شرکت، شاخص
و نیز  "های عملکرد ماهانه شاپرک شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"های این بولتن در سه بخش  شاخص

 شود.  بندی میطبقه "های بازار شاخص"
 

 های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه شاخص

ها در  اند. این شاخص های مختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شده در این بولتن شاخص
 اند. بندی شده زیر تقسیم سه بخش
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 های عملکردی تیر ماه شاخص 
 های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی  شاخص 

های معرفی شده در این  اند. کلیه شاخص گیری معرفی و محاسبه گردیده های مختلفی برای اندازه در هر بخش شاخص
 .شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است  یک نگاه ارائه در 1بولتن در جدول 

 

  

                                                 

 1-رجوع شود به پیوست الف 1
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 *جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی-4

 آخرین آمار در دستنسبت به * 

 (1291)اردیبهشت  *سهم از نقدینگی 

 درصد  1201 به نقدینگی تراکنش های شاپرکنسبت ارزش 
به  اشخاصنسبت اسکناس و مسکوکات در دست 

 نقدینگی
 درصد  207

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به  
 (1292)پاییز  *(GDP) داخلیتولید ناخالص 

 درصد 1605

 

 نگاه یک در شاپرک شرکت عملکردی و اقتصادی های شاخص 1 جدول

های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی  شاخص -3
  4331ماه در تیر 

 بازارهای  ها از کل تراکنش باالترین سهم هر یک از شرکت
باالترین سهم مبلغی تراکنش ها از 

 کل بازار
 درصد 53 به پرداخت ملت

باالترین سهم تعدادی تراکنش ها 
 کل بازار از

 درصد 42 به پرداخت ملت

 پذیرشباالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای 
 درصد 9/39 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 1/32 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی
 درصد 3/55 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی

 پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش ها از بازار هریک از ابزارهای 

 ابزار پذیرش اینترنتی
تجارت الکترونیک 

 پارسیان
 درصد 6/66

 درصد 5/39 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی
 درصد 4/53 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی

 شاخص تمرکز بازار

 هیرشمن -نتایج شاخص هرفیندال
(HHI) 

اینترنتی  ابزار پذیرش دو تمرکز باال در بازار
و موبایلی و تمرکز مالیم در بازار کارتخوان 

 فروشگاهی
 

 کارتی کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکادامه ...

 خدمات دسترس پذیری
 درصد 53/96 پذیری شبکهدسترس
 درصد 34/99 پذیری شاپرکدسترس

 تراکنش های معوق

 درصد 3/346                 ها اکنشتردر کل  های معوقتراکنشدرصد 

 نفوذ اجتماعی
 سال  کشور 13به ازای افراد باالی  پذیرشسرانه ابزارهای 

 3/3662 کل ابزارها

 3/3661 کارتخوان فروشگاهی

 3/33332 ابزار پذیرش موبایلی

 3/3335 ابزار پذیرش اینترنتی

 سال کشور 13به ازای افراد باالی  پذیرشسرانه تراکنش ابزارهای 
 15/6 کل ابزارها

 13/13 کارتخوان فروشگاهی
 4/61 ابزار پذیرش موبایلی

 3/39 ابزار پذیرش اینترنتی

 نسبت دهکی

 1,133/2 هاتراکنش ارزش نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول

 

 4331تیر ماه عملکردی شاپرک در های  شاخص -2
 آمار عملکردی

 عدد        634,636,339 های شاپرکتعداد تراکنش
 میلیون ریال   333,439,333 های شاپرکارزش تراکنش

 رشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش ها
 درصد -3/4 تیر نسبت به خردادرشد اسمی 

 درصد -4/4 تیر نسبت به خردادرشد حقیقی 
 درصد 3/11 95نسبت به تیر 92تیر رشد اسمی 
 درصد -1/4 95نسبت به تیر 92تیر  رشد حقیقی

 هااز تعداد تراکنش ی پذیرشسهم هریک از ابزارها
 درصد 3/6 ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 4/19 ابزار پذیرش موبایلی

 درصد 5/62 فروشگاهیکارتخوان 
 خدماتسهم مبلغی هریک از انواع 

 درصد 96 خرید کاال و خدمات
 درصد 5 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  

 3 مانده گیری
 از انواع خدماتسهم تعدادی هریک 

 درصد 61 خرید کاال و خدمات
 درصد 46 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  

 درصد 14 مانده گیری

 کارتی کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک
 درصد 3/36 هاهای موفق به کل تراکنشدرصد تراکنش
های موفق سوییچ شاپرک درصد تراکنش

 درصد 34/99 به کل تراکنش ها

 هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش
 درصد 5 خطای پذیرندگی

 درصد 1 خطای شاپرکی
 درصد 13 خطای صادرکنندگی

 درصد 63 خطای کاربری
 

 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی
های مختلفی معرفی و محاسبه  در این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

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

 GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  سهم ارزش پرداختالکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه 
 نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. 

 

 شاپرک به نقدینگی های تراکنش ارزشنسبت 

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک کارتی تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در  این شاخص نشان می
، 1های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنشبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی تسهیل م

 شود. گیرد، محاسبه می که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 2درصدی از نقدینگی

گزارش شده  1291تنها تا اردیبهشت ماه سال  ج.ا.ا.، آمار نقدینگی در سایت بانک مرکزی نسبتبرای محاسبه این 
به دلیل عدم دسترسی به اطالعات خرداد و تیر ماه، برای دو  های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنشاست. لذا 

 ماه فروردین و اردیبهشت محاسبه شده است.
 نقدینگی به شاپرک های تراکنش کل ارزش نسبت 1 جدول

 های شاپرک ارزش تراکنش ماه
 )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

های  نسبت ارزش تراکنش
 شاپرک به نقدینگی

 % 1107 7،117،511،722 611،171،76115 فروردین

 %11012 1،221،172،222 117،551،11115 اردیبهشت

 

                                                 
 1-به پیوست ب رجوع شود 2
آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  -1 -به پیوست ب رجوع شود3

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش

 



 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی
های مختلفی معرفی و محاسبه  در این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

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

 GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  سهم ارزش پرداختالکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه 
 نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. 

 

 شاپرک به نقدینگی های تراکنش ارزشنسبت 

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک کارتی تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در  این شاخص نشان می
، 1های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنشبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی تسهیل م

 شود. گیرد، محاسبه می که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 2درصدی از نقدینگی

گزارش شده  1291تنها تا اردیبهشت ماه سال  ج.ا.ا.، آمار نقدینگی در سایت بانک مرکزی نسبتبرای محاسبه این 
به دلیل عدم دسترسی به اطالعات خرداد و تیر ماه، برای دو  های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنشاست. لذا 

 ماه فروردین و اردیبهشت محاسبه شده است.
 نقدینگی به شاپرک های تراکنش کل ارزش نسبت 1 جدول

 های شاپرک ارزش تراکنش ماه
 )میلیون ریال(

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

های  نسبت ارزش تراکنش
 شاپرک به نقدینگی

 % 1107 7،117،511،722 611،171،76115 فروردین

 %11012 1،221،172،222 117،551،11115 اردیبهشت

 

                                                 
 1-به پیوست ب رجوع شود 2
آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  -1 -به پیوست ب رجوع شود3

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش

 



 

درصد از کل نقدینگی  11012های شاپرک  مشخص است در ماه اردیبهشت ارزش تراکنش قبلهمانطور که از جدول 
درصد آن به صورت  12های در حال گردش در اقتصاد ملی، بالغ بر  بوده است. این بدان مفهوم است که از کل پول

 است.درصد بوده  1107الکترونیک و از شبکه شاپرک مبادله شده است. این رقم در ماه فروردین 
 

 نقدینگی به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصنسبت 
باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجود دارد و  این شاخص درصدی از نقدینگی می

نیز به دلیل عدم دسترسی به اطالعات خرداد و  نسبتاین . 1گیرد ها به صورت نقدی انجام می ها از طریق آن پرداخت
 ارائه شده است. 1291، در جدول زیر صرفا برای دو ماه فروردین و اردیبهشت تیر ماه

درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در  7102همانطور که مشخص است در اردیبهشت ماه تنها  
 درصد کاهش همراه شده است. 1102بوده است که نسبت به فروردین ماه، با  اشخاص دست

 

 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت  2 جدول 

 
 

 از کل نقدینگی اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصهای شاپرکی و  سهم ارزش تراکنش مقایسه
 

نسبت اسکناس و مسکوکات "و  "شاپرک به نقدینگی های نسبت ارزش کل تراکنش"در نمودار زیر روند دو شاخص 
ترسیم شده است که با  1291تا اردیبهشت ماه  1291سال  دوره زمانی ابتدایدر  "به نقدینگی اشخاصدر دست 

 و حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص شاپرک الکترونیک های پرداختارزش توان تغییرات  توجه به آن می
 . قیاس نمودمورد بررسی در دوره را از کل نقدینگی 

 

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

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز

 

اسکناس و مسکوکات در  دوره زمانی
 دست اشخاص

 نقدینگی
 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات 
 در دست اشخاص به نقدینگی

 % 1102 7،117،511،722 222،219،722 فروردین

 % 7102 1،221،172،222 197،117،622 اردیبهشت

 

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

 

 606و از  در طول مدت مورد بررسی به طور کلی صعودی بوده است های شاپرک نسبت ارزش کل تراکنشروند 
درصد اسکناس و ، این در حالی است که رسیده است 1291درصد در اردیبهشت  1012به  1291درصد در فروردین 

به  1291درصد در فروردین  2706و از  در طول این دو سال روندی کاهشی داشته استمسکوکات در دست اشخاص 
حتی در دورترین کارت به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش . رسیده است 1291درصد در اردیبهشت  7102

 ست اشخاص، روند کاهشی به خود گیرد.نقاط کشور، باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوکات در د
، به دلیل افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی های شاپرک نسبت ارزش کل تراکنششایان توجه است که در روند 

در ماه بهمن و اسفند در هر سال و نیز کاهش تقاضا در ماه فروردین به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی 
اما در مجموع این ضریب رو به افزایش  دهد. شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان می یبه طور سیکلی تکرار م

 بوده است. 

 GDPدر طول زمان و  شاپرک های تراکنش قیاس ارزش 

های صورت گرفته در آن دوره وجود  در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت
شود. لذا بررسی  کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، نقدی، اعتباری و ... پرداخت میدارد. چرا که بهای 
تواند نمایانگر عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد  های الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمی روند ارزش پرداخت

وضعیت رکودی و رونق در اقتصاد، اوضاع ره، از قبیل تورم، نرخ به یعواملافراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، چرا که 
به عنوان مثال در یک جامعه  اثرگذار است. مردممصرفی عادات و رفتار بسیاری از عوامل دیگر بر تقاضا،  و یسیاس
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 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی
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 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی



 

ها چه به صورت نقدی و چه به  رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداخت
 در مجموع کاهش یابد.  صورت الکترونیکی

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

های شبکه شاپرک از ابتدای  و ارزش تراکنش 5جاری( هایبر حسب قیمت) در نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی
  6نشان داده شده است. 1292لغایت انتهای پاییز  1291سال 

 

 

 شاپرک های تراکنش ارزش و GDP روند مقایسه 1 شکل

، ارزش 1292روند دو متغیر در طول زمان بسیار نزدیک بوده و با وجود وضعیت رکودی و کاهش تقاضا در پاییز 
ها اثر کاهشی  و ارزش تراکنش بر تقاضا ،وضعیت رکودی در این فصلهای شاپرک تقریبا ثابت مانده است و  تراکنش

 نداشته است.

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

  بوده است. 1595آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به پاییز  ج.ا.ا.
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GDP ارزش تراکنش ها

 GDPبه  شاپرک الکترونیکهای  نسبت ارزش پرداخت

به نسبت های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید محاس تواند دوره هایی که می یکی دیگر از شاخص
و مقایسه روند آن در طول جاری(  های قیمتبر حسب ) GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به  ارزش تراکنش

 ارائه شده است. بعدیاست که آمار آن در جدول  7زمان
 

 GDP به شاپرک الکترونیک های پرداخت ارزش نسبت 1 جدول

 ها ارزش تراکنش دوره
 ریال()میلیون 

GDP 
 )میلیون ریال(

ها به نسبت ارزش تراکنش
GDP 

 %  61022 1،126،297،222 1،115،112،519 1291بهار 

 %  61/17 1،521،156،222 1،522،517،296 1291تابستان 
 %  66/91 1،211،129،222 1،555،221،916 1291پاییز 

 %  11/29 1،112،571،222 1،951،726،526 1291زمستان 
 %  71/61 1،652،517،222 1،911،711،221 1292بهار 

 %  75/11 2،225،112،222 1،179،191،217 1292تابستان
 %  16/51 1،621،121،222 1،177،191،162 1292پاییز 

 
دهد این نسبت در طی زمان روندی در مجموع صعودی داشته است که در نمودار  نشان می فوق همانطور که جدول 

 شده است.بعدی نمایش داده 
 

                                                 
 بوده است. 1595آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به پاییز  ج.ا.ا.زی های منتشره بانک مرک در گزارش 7
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GDP ارزش تراکنش ها

 GDPبه  شاپرک الکترونیکهای  نسبت ارزش پرداخت

به نسبت های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید محاس تواند دوره هایی که می یکی دیگر از شاخص
و مقایسه روند آن در طول جاری(  های قیمتبر حسب ) GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به  ارزش تراکنش

 ارائه شده است. بعدیاست که آمار آن در جدول  7زمان
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 ها ارزش تراکنش دوره
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GDP 
 )میلیون ریال(
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دهد این نسبت در طی زمان روندی در مجموع صعودی داشته است که در نمودار  نشان می فوق همانطور که جدول 

 شده است.بعدی نمایش داده 
 

                                                 
 بوده است. 1595آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به پاییز  ج.ا.ا.زی های منتشره بانک مرک در گزارش 7



 

 
 GDP به شاپرک های تراکنش ارزش نسبت 2 شکل

 
دهد در  باشد. چرا که این نمودار نشان می شاپرک می شبکهمثبت دهنده عملکرد  نشانروند افزایشی این شاخص، 

 طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از تقاضای یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
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 4931تیر های عملکردی شاپرک در  شاخص
گیرد. هدف  مورد بررسی قرار می در این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف

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

 ت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات صحیح اتخاذ شوند. بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جه

میزان نفوذ "و نیز  "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "آمار عملکردی شاپرک"این بخش خود به سه زیر بخش 
 های مختلفی ارائه شده است. تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "جغرافیایی

 شاپرک عملکردیآمار 

های هر یک از  حاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنشدر این بخش، عملکرد شاپرک به ل
پرداخت قبض و ابزارهای پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، 

 .شود هایی بررسی می گیری( با ارائه شاخص و مانده خرید شارژ تلفن همراه 
 

  های شاپرک تراکنش تعداد و  ارزش آمار
هزار  125میلیون تراکنش الکترونیکی از سوییچ شاپرک با مبلغی بالغ بر  70711به ترتیب بالغ بر  1291در تیر ماه  

ها  درصدی در تعداد و مبلغ تراکنش 5101و  6502میلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته کاهش 
تیر ماه با ماه مبارک رمضان که ماهیتا با کاهش تقاضا همراه است، قابل توجیه داشته است. این کاهش به علت تقارن 

 است.
 

 شاپرک هایتراکنش ماهانه آمار مقایسه 5جدول

 درصد تغییرات 31تیر  31خرداد  تعداد و مبلغ تراکنش
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تیر ماه با ماه مبارک رمضان که ماهیتا با کاهش تقاضا همراه است، قابل توجیه داشته است. این کاهش به علت تقارن 

 است.
 

 شاپرک هایتراکنش ماهانه آمار مقایسه 5جدول

 درصد تغییرات 31تیر  31خرداد  تعداد و مبلغ تراکنش
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 مقایسه شده است. 1292و تیر  1291ها در تیر   آمار تراکنش بعدیدر جدول 

 

 1292 تیر به نسبت 1291 تیر در شاپرک هایتراکنش آمار مقایسه 6جدول

 درصد تغییرات 31تیر  33تیر  تعداد و مبلغ تراکنش

 12021 % 711،726،519 517،195،162 تعداد تراکنش

 11/76 % 125،159،221 712،511،661 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 
 

تیر ماه سال جاری به نسبت تیر سال گذشته با های  دهد آمار تعداد و مبلغ تراکنش همانطور که جدول فوق نشان می
تیر سال جاری با ماه رشد مواجه بوده است که حاکی از عملکرد مثبت شاپرک و توسعه بازار آن، با وجود تقارن کامل 

بر دارنده تورم مدت  ها به صورت اسمی و در الزم به ذکر است که رشد مبلغی تراکنش ماه مبارک رمضان بوده است.
 ست.مابین ا

ها رشد باالتری داشته  اما مقایسه رشد تعداد و مبلغ تراکنش ها حاکی از آن است که به نسبت مبلغ، تعداد تراکنش
کاهش داشته است و به ازای مبالغ  1292است. این بدان معناست که متوسط مبلغ هر تراکنش به نسبت تیر سال 

میلیون ریالی  522وجه به محدودیت تعیین سقف مبلغی گردد. بخشی از این امر با ت کمتری از کارت استفاده می
 522 خرید کاال و خدمات، قابل توجیه است. با اعمال محدودیت سقف مبلغی خرید کاال و خدماتهای  تراکنش

بر  شود و لذا انتظارهای باالی این مبلغ طبیعتا به چند تراکنش حداکثر تا این مبلغ شکسته می میلیون ریالی، تراکنش
 کمتر است. به نسبت ها با مبالغ  افزایش تعداد تراکنش

 
 

 های شاپرک رشد حقیقی ارزش تراکنش
کنند. به این مفهوم که متغیر  های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی را به صورت حقیقی بررسی می در اقتصاد برای تحلیل

اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا در های  زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت را تورم 1اسمی ارزشی
ها، بیان آن به صورت رشد  تر برای بیان رشد ارزش تراکنش یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب

 .باشد و تورم زدایی شده می 9حقیقی

                                                 
 5-به پیوست ب رجوع شود  1
به صورت  1292به قیمت سال پایه  (CPI) برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی -6 -به پیوست ب رجوع شود 9

  اخذ شده است. و از بخش آمارهای اقتصادی ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 دهد. های شاپرک را نشان می رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش بعدیجدول 
 

 ماهانه صورت به ها تراکنش ارزش حقیقی رشد 7 جدول

        ها ارزش تراکنش    
 رشد 31تیر  31خرداد  )میلیون ریال(

 1/51- % 125،159،221 116،296،691 ها  ارزش اسمی تراکنش

 1/11- % 2،512،727 2،662،122 ها ارزش حقیقی تراکنش
 

 

ها به صورت حقیقی کمتر از  سازی اثر تورم میزان کاهش در ارزش تراکنش خالصدهد که با  نشان می بلجدول ق
 میزان اسمی آن بوده است.

 حقیقی و اسمیزش های متوالی، ار ها در طول ماه شایان ذکر است که به دلیل تغییرات اندک شاخص قیمت 
به دلیل  1292با ماه مشابه سال  1291 های تیر در صورت مقایسه ارزش تراکنشاما  ؛تفاوت چندانی ندارند ها تراکنش

شود. آمار این قیاس در جدول  ر حقیقی و اسمی قابل توجه میتغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادی
 زیر ارائه شده است.

 1292 تیر به نسبت 1291 تیر های تراکنش ارزش ارزش اسمی و حقیقی رشد مقایسه  1 جدول

 هاارزش تراکنش
 رشد 31تیر  33تیر  )میلیون ریال(

 11/76% 125،159،221 712،511،661 ها ارزش اسمی تراکنش

 1/11- % 2،512،727 2،661،151 ها ارزش حقیقی تراکنش

 
 1292و  1291بین تیر ماه های شاپرک را  اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنشفوق  جدول

درصد کاهش داشته است. به  -1101به درصد  76011  دهد که رشد آن بعد از خالص سازی از تورم، از نشان می
ها  ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم ناشی از افزایش قیمت

 انعکاس یافته است. 
دهد، در صورت تورم زدایی، نه  ها را نشان می اسمی که رشد ارزش تراکنشلذا بر خالف نتیجه گیری بر اساس ارزش 

 . درصدی را داشته است 1تنها به لحاظ ارزشی با رشد مواجه نبوده، بلکه کاهش بیش از 
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 . درصدی را داشته است 1تنها به لحاظ ارزشی با رشد مواجه نبوده، بلکه کاهش بیش از 



 

 ابزار پذیرش   هر ازای به شاپرک عملکرد
پرداخت بزارهای پذیرش در شبکه ت الکترونیک کارت، تعداد ایکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خدمات پرداخ

کارتخوان و  ابزار پذیرش موبایلی، ابزار پذیرش اینترنتیالکترونیک است. این ابزارها در حال حاضر در سه نوع 
در کشور فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش و  فروشگاهی

 پذیرش...، می تواند شاخصی برای نشان دادن بهبود و توسعه بازار باشد. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای 
در جدول زیر داده شده  1292جاری در قیاس با تیر ماه در تیر ماه سال کارت  پرداخت الکترونیکشبکه   12دار تراکنش

 است.
 

 

 1291 تیر و 1292 تیر در  پذیرش ابزارهای  از هریک تعداد مقایسه 9 جدول

 رشد 31تیر  33تیر  ابزار پذیرش  

 12072 %  15،211 11،611 ابزار پذیرش اینترنتی

 219021 %  1،151 516 ابزار پذیرش موبایلی

 12071 %  2،159،565 2،195،512 کارتخوان فروشگاهی

 81/,4 % 308330335 304,80333 مجموع ابزارها

 
 

 

که  باشد پرداخت الکترونیک نسبت به سال گذشته میپذیرش شبکه تمامی ابزارهای  یجدول فوق بیانگر رشد تعداد
 درصدی اختصاص داشته است. 219با رشد  ابزار پذیرش موبایلیبیشترین میزان رشد به 

است که در جدول زیر این آمار و سهم هر پذیرش  هر یک از ابزارهایهای  شاخص دیگر نیز شاخص تعداد تراکنش
ارائه شده است. بررسی این آمار و نمودارهای بعدی  1291ها برای تیر ماه  از تعداد تراکنشابزارهای پذیرش  یک از 

ها تقریبا ثابت  ، سهم آن ها از میزان تراکنشی پذیرشوجود رشد متفاوت تعداد هر یک از ابزارها دهد که با نشان می
 201تنها  1292نسبت به تیر  ابزار پذیرش موبایلیهای  مانده است. به عنوان مثال اختالف سهم تعدادی تراکنش

 درصد بوده است.
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درصد، بیشترین تراکنش را در بین سایر  71با سهمی بالغ بر  کارتخوان فروشگاهیهمانطور که مشخص است 

برای  اند. های بعدی قرار گرفته به ترتیب در جایگاه یو اینترنت ابزار پذیرش موبایلیدو داشته است و  ی پذیرشابزارها
 خرداددر قیاس با ماه  1291، نمودارهای زیر برای ماه تیر ابزار پذیرش های هر  بررسی تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش

 ترسیم شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1291تیر و خرداد  در پذیرش یابزارها از یک هر های تراکنش تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 1 شکل  

از  ی پذیرشتغییرات محسوسی در سهم هر یک از ابزارهادهد نسبت به ماه گذشته  همانطور که نمودار فوق نشان می
ها را  بیشترین سهم مبلغی و تعدادی تراکنش کارتخوان فروشگاهیها رخ نداده است و همچنان  تعداد و مبلغ تراکنش

ابزار  نوع  ها به ازای هر تغییرات تعدادی و مبلغی تراکنش بعدیهمچنین نمودارهای  به خود اختصاص داده است.
 د. نده نشان می 1292سال ماه مشابه و مقایسه آن با  1291ماه  را برای تیرپذیرش 

 سهم هر ابزار تعداد کل تراکنش ها ابزار پذیرش  

 6/51 % 51،179،271 ابزار پذیرش اینترنتی

 19/11 %  152،216،112 ابزار پذیرش موبایلی

 71/15 % 511،111،277 کارتخوان فروشگاهی

 ,,4 % 38403,70583 مجموع ابزارها
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 1291 تیر و 1292 تیر در پذیرش یابزارها از یک هر های تراکنش تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 5 شکل

 

 ابزار پذیرش اینترنتیدو تعدادی با وجود کاهش سهم  ،سال در طول یک مشخص است از دو نمودار قبل همانطور که
 ها اندکی افزایش داشته است.  ، سهم مبلغی آنو موبایلی

 

  خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد
 خدمت، خرید کاال و خدماتاصلی  خدمتبه سه نوع  کارتی شبکه پرداخت الکترونیک خدمات ارائه شده توسط

 شوند. گیری تقسیم می مانده خدمتو نیز  پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه 
و  ، پرداخت قبضخرید کاال و خدمات خدماتدر دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی و تعدادی هر یک از انواع  

 گیری نشان داده شده است.  و مانده خرید شارژ تلفن همراه
بوده است و  خرید کاال و خدماتماه مربوط به  تیر خدمات ارائه شده دردرصد مبلغ  97دهد که  نمودار اول نشان می

 مانده گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم صفر دارد.
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  1291 ماه تیر در شده ارائه خدمات انواع مبلغی سهم 6 شکل

بوده است و  خرید کاال و خدماتاز نوع  ارائه شده خدماتدرصد تعداد  61نیز بیان کننده آن است که  زیر نمودار
 درصد سهم، کمترین تعداد را داشته است. 11گیری با  مانده

 

 
   1291 ماه تیر در شده ارائه خدمات انواع تعدادی سهم 7 شکل

 

اند. همانطور که نمودار  نمودارهای زیر ترسیم شده خدمات ارائه شده،رای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع ب
در تیر ماه نسبت به خرداد تغییر محسوسی نداشته است. لذا در  خدماتانواع  تعدادی و مبلغی دهد سهم زیر نشان می

 شده است. بررسی 1292سال گذشته یعنی تیر ماه مشابه نمودار بعدی این هدف در مقایسه با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1291 تیر و خرداد در شده ارائه خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت ایسهمق 1 شکل
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کاهش داشته و سهم  گیری مانده خدمتدهد که در تیر سال جاری نسبت تعداد  نشان می بعدی قیاس نمودارهای
پرداخت قبض و خرید شارژ  خدمت نیز در سهم مبلغی از لحاظافزایشی بوده است.  خرید کاال و خدمات تعداد خدمت
 .شود مشاهده میاندکی افزایش  تلفن همراه 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 1291 تیر و 1292 تیر در شده ارائه خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 9 کلش

 کارتی الکترونیکانجام خدمات پرداخت  کیفیت

شود. شرکت شاپرک  های ارائه دهنده آن خدمت محسوب می ترین اهداف شرکت همواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی
حیح نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام ص

در عملکرد مثبت پذیری خدمات، عاملی  دسترس بهبودهای معوق و میزان خطاها، تراکنش کاهش باشد. ها می پرداخت
هایی برای  باشد. در زیر شاخص می تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالت وشود  شاپرک محسوب می

 گردد. سنجش این هدف ارائه می
 

 هاتراکنش های موفق به کل درصد تراکنش
های  های شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای شبکه و افزایش نسبت تراکنش ترین برنامه یکی از اصلی

 شوند که در اصلی طبقه بندی می گروهچند  ر شبکه پرداخت الکترونیک خطاها درباشد. د ها می موفق از کل تراکنش
های موفق و تعداد  این قسمت صرفا به تعداد تراکنش. در قسمت بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت

جدول زیر سهم ها را یافت.  های موفق از کل تراکنش های خطا به طور کلی  نیاز است تا بتوان سهم تراکنش تراکنش
های  درصدی تراکنش 11017دهد که حاکی از سهم  های موفق و خطادار کل شبکه شاپرک را نشان می تراکنش
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البته سهم خطای شرکت شاپرک صرفا  باشد. می 1291اده در تیر ماه سال رصدی خطاهای رخ دد 16011موفق و 
به  ها بوده است و سایر انواع خطاها خارج از حیطه فعالیت شرکت شاپرک رخ داده است. درصد از کل تراکنش 1102

 .درصد بوده است 099 11های موفق سیستمی سوییچ شاپرک به کل تراکنش ها نسبت تراکنشعبارت دیگر 
 

  1291ماه تیر در خطاها انواع و موفق های تراکنش سهم و تعداد 11جدول

 
به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است که در این نمودار سهم خطاهای  فوقنیز آمار جدول  بعدیدر نمودار 

 ارائه شده نسبت به کل تراکنش ها محاسبه شده است.
 

 
 (1291 تیرماه) ها تراکنش کل از شبکه خطاهای انواع و موفق های تراکنش سهم 12 شکل
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 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 %170111 711،726،519 های موفق تراکنش موفق

 ناموفق

 %20215 2،117،159 خطای پذیرندگی

 %90111 11،121،251 خطای کاربری

 %10151 19،171،616 خطای صادرکنندگی

 %20112 1،621،922 خطای شاپرکی

  ,,4% 8340,130374 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل



 

کاهش داشته و سهم  گیری مانده خدمتدهد که در تیر سال جاری نسبت تعداد  نشان می بعدی قیاس نمودارهای
پرداخت قبض و خرید شارژ  خدمت نیز در سهم مبلغی از لحاظافزایشی بوده است.  خرید کاال و خدمات تعداد خدمت
 .شود مشاهده میاندکی افزایش  تلفن همراه 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 1291 تیر و 1292 تیر در شده ارائه خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 9 کلش

 کارتی الکترونیکانجام خدمات پرداخت  کیفیت

شود. شرکت شاپرک  های ارائه دهنده آن خدمت محسوب می ترین اهداف شرکت همواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی
حیح نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام ص

در عملکرد مثبت پذیری خدمات، عاملی  دسترس بهبودهای معوق و میزان خطاها، تراکنش کاهش باشد. ها می پرداخت
هایی برای  باشد. در زیر شاخص می تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالت وشود  شاپرک محسوب می

 گردد. سنجش این هدف ارائه می
 

 هاتراکنش های موفق به کل درصد تراکنش
های  های شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای شبکه و افزایش نسبت تراکنش ترین برنامه یکی از اصلی

 شوند که در اصلی طبقه بندی می گروهچند  ر شبکه پرداخت الکترونیک خطاها درباشد. د ها می موفق از کل تراکنش
های موفق و تعداد  این قسمت صرفا به تعداد تراکنش. در قسمت بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت

جدول زیر سهم ها را یافت.  های موفق از کل تراکنش های خطا به طور کلی  نیاز است تا بتوان سهم تراکنش تراکنش
های  درصدی تراکنش 11017دهد که حاکی از سهم  های موفق و خطادار کل شبکه شاپرک را نشان می تراکنش

 

2/2% 

97/8% 

2/9% 

97/1% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

پرداخت قبض و شارژ تلفن 
 همراه

 خرید کاال و خدمات

 مبلغی

 91تیر  92تیر 

 

18/0% 

26/5% 

55/5% 

12/4% 

26/9% 

60/7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

پرداخت قبض و شارژ  مانده گیری
 تلفن همراه

 خرید کاال و خدمات

 تعدادی

 91تیر  92تیر 

البته سهم خطای شرکت شاپرک صرفا  باشد. می 1291اده در تیر ماه سال رصدی خطاهای رخ دد 16011موفق و 
به  ها بوده است و سایر انواع خطاها خارج از حیطه فعالیت شرکت شاپرک رخ داده است. درصد از کل تراکنش 1102

 .درصد بوده است 099 11های موفق سیستمی سوییچ شاپرک به کل تراکنش ها نسبت تراکنشعبارت دیگر 
 

  1291ماه تیر در خطاها انواع و موفق های تراکنش سهم و تعداد 11جدول

 
به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است که در این نمودار سهم خطاهای  فوقنیز آمار جدول  بعدیدر نمودار 

 ارائه شده نسبت به کل تراکنش ها محاسبه شده است.
 

 
 (1291 تیرماه) ها تراکنش کل از شبکه خطاهای انواع و موفق های تراکنش سهم 12 شکل

 

 تراکنش های موفق
170111% 

 خطای پذیرندگی
20215% 

 خطای کاربری
90111% 

 خطای صادرکنندگی
10151% 

 خطای شاپرکی
20112% 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 %170111 711،726،519 های موفق تراکنش موفق

 ناموفق

 %20215 2،117،159 خطای پذیرندگی

 %90111 11،121،251 خطای کاربری

 %10151 19،171،616 خطای صادرکنندگی

 %20112 1،621،922 خطای شاپرکی

  ,,4% 8340,130374 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل



 

 ها  تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای
 1انواع خطاها در صنعت پرداخت به ها انواع مختلفی دارند.  همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید خطاهای تراکنش

که سه شوند  تقسیم می 11های کاربری و خطا 12های شاپرکی ، خطا11های پذیرندگی ، خطا11های صادرکنندگی نوع خطا
اربری ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت خطای اول به سیستم و صنعت پرداخت مرتبط بوده و خطای نوع ک

باشد. برای بررسی هر یک از این خطاهای ذکر شده ، جدول زیر تعداد هر یک از انواع خطاها در تیرماه سال جاری  می
و تغییرات آن نسبت به ماه خرداد را ارائه نموده است. همانطور که مشخص است نسبت به ماه گذشته خطای 

درصدی، به نسبت سایر اعضای  6افزایش را داشته است. خطای شاپرکی نیز با رشد نزدیک به  پذیرندگی بیشترین
 سیستم کمترین رشد خطا را داشته است. 

 
 

 1291 خرداد و تیر در خطاها تعداد مقایسه 11 جدول

 
ارائه نموده است. در این ماه  1292نیز تعداد هر یک از خطاها را در تیر سال جاری در مقایسه با تیر سال  زیرجدول 

تمام انواع خطا به استثنای خطای شاپرکی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بیشترین درصد افزایش خطا 
 درصدی بوده است. 127همانند مقایسه ماهانه، مربوط به خطای پذیرندگی با رشد 

 

                                                 
 1-2-به پیوست الف رجوع شود 11

 2-2-به پیوست الف رجوع شود 11

 1-2 -به پیوست الف رجوع شود 12

 5-2 -به پیوست الف رجوع شود 11

  درصد تغییرات 31تعداد خرداد  31تعداد تیر  تراکنش و  انواع خطا

 %  15/22 1،262،515 2،117،159 خطای پذیرندگی
 %  1/19- 17،117،115 11،121،251 خطای کاربری

 %  12/11 17،191،211 19،171،616 خطای صادرکنندگی
 %  5/79 1،511،119 1،621،922 خطای شاپرکی

 %  2/62- 121،917،151 121،226،772 تعداد کل خطاها

 % 2/65- 717،111،191 711،726،519 موفقهای  تراکنش

 1292 تیر و 1291 تیر در خطاها تعداد مقایسه 12 جدول

 
 

در   1292و نیز تیر ماه  1291های تیر و خرداد  سهم هر یک از خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت برای ماه
کمترین سهم از میان سایر انواع  یکه خطای شاپرکدهد  نمودارهای زیر نشان داده شده است. این نمودارها نشان می

است. بیشترین بروز خطا از نوع خطای کاربری و مربوط به دارنده کارت بوده است که ارتباطی به  خطاها را داشته
بار  از یک سو های شبکه پرداخت الکترونیک ندارد و برای کاهش آن باید فرهنگ سازی صورت بگیرد تا زیرساخت

 ترافیک شبکه کاهش یافته و از سوی دیگر کندی و یا قطعی در شبکه به دلیل ترافیک کاهش یابد. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1291 تیر و 1292  تیر در خطا انواع از هریک سهم 11 شکل

 
 

 

 درصد تغییرات  31تعداد تیر  33تعداد تیر  تراکنش و  انواع خطا

 %  570126 2،117،159 1،119،229 یرندگیپذ یخطا

 %  21026 11،121،251 61،111،291 یکاربر یخطا

 %  25012 19،171،616 12،122،219 یصادرکنندگ یخطا
 %  -1205 1،621،922 1،692،165 یشاپرک یخطا

 %  21012 121،226،772 71،292،255 تعداد کل خطاها

 %  21012 711،726،519 517،195،162 های موفق تراکنش
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 خدمات پذیری دسترس
یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به شبکه و انجام تراکنش در 

و نیز  کارتی ت الکترونیککل شبکه پرداخخدمات هر زمانی است. برای این منظور که شاخص دسترس پذیری 
 11099کی از در دسترس بودن ارائه شده است. آمار این جدول حا زیرشاپرک در جدول  دسترس بودن خدمات

 .باشد میماه سال جاری  درصدی خدمات شرکت شاپرک در تیر
 

  1291 ماه تیر در پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات پذیریدسترس 11 جدول

 
 

 ها رخ داده در تراکنش های معوق آنالیز تراکنش
هایی است  رخ داده در شبکه پرداخت و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص 17شاخص میزان تراکنش های معوق

 های معوقتراکنشتعداد  لذا می بایست نسبتکه بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثر گذار است. 
 روندی کاهشی داشته باشد.ها  کل تراکنش به

                                                 
 6-2-به پیوست الف رجوع شود15

 1-2 -رجوع شود به پیوست الف  16
 1-5-رجوع شود به پیوست الف 17
 

  
 های موفق تراکنش

 31تیر  31خرداد  33تیر 

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

تعداد کل 
 های موفق تراکنش

 پذیری دسترس
تعداد کل 

 های موفق تراکنش
 پذیری دسترس

کل  های موفق سیستمی تراکنش
 15شبکه

629،129،955 26097  % 175،621،912   % 97061 166،112،917 97/21  % 

های موفق سیستمی شبکه  تراکنش
 16شاپرک

612،991،252 72099  % 195،191،162   % 99/12 119،111،121 99/11  % 

 - 191،212،261 - 196،121،719 - 615،615،911 تعداد کل تراکنش

در  های معوقنطور که از جدول مشخص است تعداد تراکنشاین شاخص را ارائه نموده است. هما مقادیرجدول زیر 
 درصدی داشته است.  1011این کاهش  1291ماه نسبت به خرداد ماه  تیر

که این  ماه کاهش داشتهخرداد ها نیز نسبت به  رخ داده در تراکنش های معوقتراکنششاخص درصد در جدول زیر 
 باشد.  ر بهبود عملکرد شبکه شاپرک میگبیان وضوع نیزم

 

  1291 تیر و خرداد در شاپرک پرداخت شبکه در داده رخ معوق های تراکنش درصد 15 جدول
 

  جغرافیایینفوذ 

های آن در کل کشور و در مقیاسی  شاخص نفوذ جغرافیایی بیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزارهای پذیرش و تراکنش
متفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور و یا هر 

 . باشد ها می استانیک از 
 

 ( شبکه شاپرکابزارهای پذیرش  ابزار )سرانه  جغرافیاییضریب نفوذ 
 11سال 11شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای افراد باالی ابزارهای پذیرش  آمار تعداد کل هر یک از بعدی جدول 

 202671 ابزارهای پذیرش دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل  مصرف کننده خدمات در کل کشور را ارائه می
شبکه شاپرک وجود ابزار پذیرش   671سال در کشور،  11فرد باالی  12،222 دهد به ازای هر بوده است که نشان می

 دارد. 
ابزار و کمترین آن نیز به  بوده /67122با تعداد سرانه  کارتخوان فروشگاهیبیشترین تعداد سرانه این ابزارها متعلق به 

 وجود دارد.  ابزار پذیرش موبایلی 1نفر صرفا  122،222اختصاص دارد که به ازای هر  پذیرش موبایلی
 

                                                 
برای  در شبکه ملی آمار استخراج شده است. 1292سال در بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن   از سال 11آمار جمعیت افراد باالی   18

 مد نظر قرار گرفته است. 92سال در سال  15، جمعیت افراد باالی 1291سال در سال  11جمعیت باالی 

 تغییراتدرصد  31تیر  31خرداد  های معوق و کل تراکنش

 % 11/291- 121،191 111،121 های معوقتعداد تراکنش

 %  2/612- 191،212،261 196،121،719 ها تعداد کل تراکنش

های معوق از کل درصد تراکنش
 ها تراکنش

2/216  % 2/217  % -11/716  % 
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 1291 ماه تیر در سال 11 باالی جمعیت ازای به کشور در پذیرش ابزارهای  سرانه 16جدول

 

 

 در کشورشبکه شاپرک ابزارهای پذیرش  سرانه تراکنش هر یک از تعداد 
های هر یک از این ابزارها به  و نیز تعداد سرانه تراکنشابزارهای پذیرش  های هر یک از  جدول زیر آمار تعداد تراکنش 

 دهد.  سال مصرف کننده خدمات را برای تیر ماه سال جاری ارائه می 11ازای افراد باالی 
 

 1291 ماه تیر در سال 11 باالی جمعیت ازای به پذیرش ابزارهای  از هریک های تراکنش تعداد سرانه 17 جدول

 

 )تیرماه( در کل کشورتعداد  ابزار پذیرش  
سال در  48جمعیت باالی 

  کشور
هر  جغرافیاییضریب نفوذ 

 ابزار

 عدد  1,151 ابزار پذیرش موبایلی

 نفر  57،511،569

2/22221  

  2/2222 عدد  15,211 ابزار پذیرش اینترنتی

  2/2671 عدد 2،159،565  کارتخوان فروشگاهی 

  202671 عدد 2،177،225  ابزارهای پذیرش کل 

 تعداد  کل تراکنش ها ابزار پذیرش  
 )تیرماه(

سال در  48جمعیت باالی 
 هر ابزار های سرانه تراکنش (31) کشور

 عدد  152،216،112 ابزار پذیرش موبایلی

 نفر  57،511،569

1061 

 2019 عدد  51،179،271 ابزار پذیرش اینترنتی

 12012 عدد  511،111،277 کارتخوان فروشگاهی  

 12062 عدد  711،726،519 پذیرش یکل ابزارها

مرتبه تراکنش  62012سال، در تیر ماه سال جاری  11مشخص است به ازای هر فرد باالی  قبلهمانطور که از جدول 
 12012با  کارتخوان فروشگاهیبه صورت الکترونیک صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به 

 سال بوده است. 11تراکنش برای هر فرد باالی 
 

 در هر استان کارتخوان فروشگاهیسرانه   تعداد تعداد و
دهد که بیشترین تعداد آن  کشور را نشان میهای  و نحوه توزیع آن در استان کارتخوان فروشگاهینفوذ بعدی نمودار 

 در شهر تهران توزیع شده است.

 
  1291 ماه تیر در استان هر فروشگاهی کارتخوان تعداد 11 شکل

866,697 
298,109 

281,710 
214,637 

175,316 
173,897 
173,245 

164,939 
128,154 
127,282 

117,401 
97,661 

84,553 
77,442 
71,711 
68,187 
67,214 
66,445 
59,929 
57,830 
57,208 
56,927 
56,163 
56,074 
50,065 
46,848 
43,150 

34,796 
30,831 
28,369 
26,775 

 تهران
 اصفهان

 خراسان رضوی
 فارس

 مازندران
 خوزستان

 آذربایجان شرقی
 البرز

 آذربایجان غربی
 کرمان
 گیالن

 هرمزگان
 گلستان

 یزد
 همدان

 کردستان
 مرکزی

 کرمانشاه
 قزوین

 سیستان و بلوچستان
 بوشهر
 لرستان

 قم
 اردبیل
 زنجان

 چهارمحال و بختیاری
 سمنان

 خراسان جنوبی
 خراسان شمالی

 کهگیلویه و بویر احمد
 ایالم



 

 

 

 

 1291 ماه تیر در سال 11 باالی جمعیت ازای به کشور در پذیرش ابزارهای  سرانه 16جدول
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 دهد.  سال مصرف کننده خدمات را برای تیر ماه سال جاری ارائه می 11ازای افراد باالی 
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک  19سال 11اما بهتر است توزیع این ابزار به ازای هر فرد باالی  
های  شاپرک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور توزیع سرانه این ابزار در هر یک از استان

 کشور در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 
  1291 ماه تیر در سال 11 باالی افراد ازای به استان هر فروشگاهی کارتخوان سرانه تعداد 12 شکل

در آن  کارتخوان فروشگاهیها بیشترین تعداد  شایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
 فروشگاهی کارتخوان توزیع شده بود، در این نمودار رتبه دوم را داشته و شهر یزد جایگاه اول را در توزیع سرانه ابزار

(POS) .به خود اختصاص داده است 

                                                 
 یآمار استخراج شده است. برا یدر شبکه مل 1292نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز  بخش نتاها  به تفکیک استانسال  11 یافراد باال تیآمار جمع 19
 مد نظر قرار گرفته است. 92سال در سال  15 یافراد باال تی، جمع1291سال در سال  11 یباال تیجمع
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 شبکه شاپرک ابزارهای پذیرش  هر یک از  استانی های تعداد  سرانه تراکنش
های  شبکه شاپرک در استانابزارهای پذیرش  های هر یک از  به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش بعدینمودار 

 ابزار پذیرش اینترنتیدو ، ترسیم شده است. با توجه به اختالف زیاد تعداد سرانه تراکنش 1291مختلف در تیر ماه سال 
ها بسیار مشکل  های این ابزارها در سایر استان ها، امکان رصد سرانه تراکنش و موبایلی در استان تهران با سایر استان

با توجه به سهم سرانه شود.  ها بررسی می ه، استان تهران جدای از سایر استانلذا برای نمایش این تعداد سراناست. 
 کارتخوان فروشگاهیبه نسبت بقیه ابزارها، در نمودارهای بعدی، سهم سرانه  کارتخوان فروشگاهیهای ابزار  تراکنش

 دیگر جدا شده است. ابزار پذیرشو دو 



 

که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک  19سال 11اما بهتر است توزیع این ابزار به ازای هر فرد باالی  
های  شاپرک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور توزیع سرانه این ابزار در هر یک از استان

 کشور در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 
  1291 ماه تیر در سال 11 باالی افراد ازای به استان هر فروشگاهی کارتخوان سرانه تعداد 12 شکل

در آن  کارتخوان فروشگاهیها بیشترین تعداد  شایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
 فروشگاهی کارتخوان توزیع شده بود، در این نمودار رتبه دوم را داشته و شهر یزد جایگاه اول را در توزیع سرانه ابزار

(POS) .به خود اختصاص داده است 

                                                 
 یآمار استخراج شده است. برا یدر شبکه مل 1292نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز  بخش نتاها  به تفکیک استانسال  11 یافراد باال تیآمار جمع 19
 مد نظر قرار گرفته است. 92سال در سال  15 یافراد باال تی، جمع1291سال در سال  11 یباال تیجمع
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 شبکه شاپرک ابزارهای پذیرش  هر یک از  استانی های تعداد  سرانه تراکنش
های  شبکه شاپرک در استانابزارهای پذیرش  های هر یک از  به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش بعدینمودار 

 ابزار پذیرش اینترنتیدو ، ترسیم شده است. با توجه به اختالف زیاد تعداد سرانه تراکنش 1291مختلف در تیر ماه سال 
ها بسیار مشکل  های این ابزارها در سایر استان ها، امکان رصد سرانه تراکنش و موبایلی در استان تهران با سایر استان

با توجه به سهم سرانه شود.  ها بررسی می ه، استان تهران جدای از سایر استانلذا برای نمایش این تعداد سراناست. 
 کارتخوان فروشگاهیبه نسبت بقیه ابزارها، در نمودارهای بعدی، سهم سرانه  کارتخوان فروشگاهیهای ابزار  تراکنش

 دیگر جدا شده است. ابزار پذیرشو دو 



 

 
 1291 ماه تیر در استان هر سال 11 باالی افراد ازای به پذیرش یابزارها از هریک های تراکنش تعداد سرانه 11 شکل

 
در استان تهران در نمودار زیر نشان داده شده است.  کارت مختلف پرداخت الکترونیک پذیرش سهم تراکنش ابزارهای

بوده است و  ابزار پذیرش موبایلیهای  شایان توجه است که بیشترین تعداد تراکنش در استان تهران مربوط به پرداخت
 در جایگاه دوم قرار گرفته است. (POS) کارتخوان فروشگاهی
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  1291 تیرماه در سال 11 باالی افراد ازای به تهران استان در پذیرش ابزارهای  از هریک هایتراکنش سرانه تعداد سهم 15 شکل

 

ابزار ها در دو  سرانه تراکنشتعداد ها به دلیل سهم قابل توجه  با تمایز قائل شدن بین استان تهران و سایر استان
ابزار پذیرش   و نمودار سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهیهای  و موبایلی، دو نمودار سرانه تراکنش پذیرش اینترنتی

 ها در زیر نشان داده شده است.  برای سایر استان موبایلی و اینترنتی
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 1291 ماه تیر در استان هر سال 11 باالی افراد ازای به پذیرش یابزارها از هریک های تراکنش تعداد سرانه 11 شکل
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بوده است و  ابزار پذیرش موبایلیهای  شایان توجه است که بیشترین تعداد تراکنش در استان تهران مربوط به پرداخت
 در جایگاه دوم قرار گرفته است. (POS) کارتخوان فروشگاهی
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  1291 تیرماه در سال 11 باالی افراد ازای به تهران استان در پذیرش ابزارهای  از هریک هایتراکنش سرانه تعداد سهم 15 شکل

 

ابزار ها در دو  سرانه تراکنشتعداد ها به دلیل سهم قابل توجه  با تمایز قائل شدن بین استان تهران و سایر استان
ابزار پذیرش   و نمودار سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهیهای  و موبایلی، دو نمودار سرانه تراکنش پذیرش اینترنتی
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 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) استان تفکیک به یاینترنت و موبایلی پذیرش ابزار دو های تراکنش سرانه عدادت 16 شکل

  1291 تیرماه در سال 11

 

و  ابزار پذیرش موبایلیهای  آنچه در نمودار فوق شایان توجه است جایگاه اول استان هرمزگان از سرانه تراکنش
 به استثنای استان تهران است. ی کشورهاندر بین تمام استا ابزار پذیرش اینترنتیگیالن از سرانه تراکنش های 
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سال در تمام استانهای کشور به  11به ازای افراد باالی  کارتخوان فروشگاهیهای  سرانه تراکنش زیر نیز تعدادنمودار 
 دهد. استثنای استان تهران را نشان می

 
 ماه تیر در سال 11 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) ها استان در فروشگاهی کارتخوان تراکنش تعداد سرانه 17 شکل

1291 

 دهکینسبت 

شود.  هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه می گیری نابرابری در توزیع ارزش به منظور اندازه 12شاخص نسبت دهکی
باشد  میهای پرداخت الکترونیک کارتی  ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنش

های کوچکتر  دهنده میزان موفقیت و عملکرد شرکت شاپرک در حذف تراکنش آن در طول زمان نشاننزولی که روند 
  و کاهش بار شبکه، تعریف شود.

                                                 
 7-به پیوست ب رجوع شود  20
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 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) استان تفکیک به یاینترنت و موبایلی پذیرش ابزار دو های تراکنش سرانه عدادت 16 شکل

  1291 تیرماه در سال 11

 

و  ابزار پذیرش موبایلیهای  آنچه در نمودار فوق شایان توجه است جایگاه اول استان هرمزگان از سرانه تراکنش
 به استثنای استان تهران است. ی کشورهاندر بین تمام استا ابزار پذیرش اینترنتیگیالن از سرانه تراکنش های 
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سال در تمام استانهای کشور به  11به ازای افراد باالی  کارتخوان فروشگاهیهای  سرانه تراکنش زیر نیز تعدادنمودار 
 دهد. استثنای استان تهران را نشان می

 
 ماه تیر در سال 11 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) ها استان در فروشگاهی کارتخوان تراکنش تعداد سرانه 17 شکل

1291 

 دهکینسبت 

شود.  هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه می گیری نابرابری در توزیع ارزش به منظور اندازه 12شاخص نسبت دهکی
باشد  میهای پرداخت الکترونیک کارتی  ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنش

های کوچکتر  دهنده میزان موفقیت و عملکرد شرکت شاپرک در حذف تراکنش آن در طول زمان نشاننزولی که روند 
  و کاهش بار شبکه، تعریف شود.
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نموده است که روند آن ارائه  1291های شبکه شاپرک را از ابتدای سال  جدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش
 نشان داده شده است.  در نمودار زیر

 1291 سال ابتدای از دهکی شاخص 11 جدول

 
 

اطالعات جدول فوق و نمودار بعدی حاکی از افزایش شاخص نسبت دهکی در اردیبهشت و کاهش نسبی از 
ها در تمام این  در مجموع این تغییرات چندان محسوس نبوده است و مبالغ تراکنشباشد. اما  اردیبهشت تا تیر ماه می
 میلیون ریالی توزیع شده است. 12ریالی تا متوسط کمی باالتر از  1222نزدیک به  بازه مدت به طور متوسط در 

 

 
 (1291 )سال بررسی مورد دوره در قیمتی اول دهک به دهم دهک قیمت متوسط نسبت 11 شکل
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 تیر خرداد اردیبهشت فروردین

میانگین مبالغ تراکنش دهک  دوره زمانی
 دهم )ریال(

میانگبن مبالغ تراکنش 
 دهک اول )ریال(

نسبت متوسط قیمت دهک 
 دهم به دهک اول

 912/76 9،216 9،122،516 فروردین

 1122/16 9،197 12،529،961 اردیبهشت

 1117/16 9،261 12،555،712 خرداد

 1125/11 9،211 12،222،515 تیر

 کارتی های بازار شبکه پرداخت الکترونیک شاخص
و نیز سهم آنها از هر یک از ابزارهای PSP 11های  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص

رفع شود تا با بررسی روند هر یک بتوان عالوه بر نظارت و  پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک کارتی تعریف می
های مناسب را اتخاذ  مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک را تشخیص داد و سیاست

 نمود.
 

 ها  بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش PSPهای شرکتاز  یکبازار هر  سهم

که  اطالع از دهد  ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSP یها از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
از  یبه خوب دیها با شرکت نیو ناظر بر ا استگزاریشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یآن برا

ن ها، بتواند در آباشد تا با نظارت بر عملکرد  تهها در صنعت اطالع داش شرکت نیاز ا کیهر  تینقش و سطح فعال
شرکت  تیموجود با صدور مجوز فعال یو در صورت عملکرد نامناسب شرکتها کیصنعت پرداخت الکترون تیهدا
های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو  در همین راستا سهم مبلغی و تعدادی هر یک از شرکت .دینما فاینقش ا د،یجد

 نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1291 ماه تیر در ها تراکنش مبلغ نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 19 شکل

                                                 
 الکترونیک کارتی  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  11
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درصدی از تعداد  11ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 25همانطور که مشخص است شرکت به پرداخت ملت با سهم 
 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. تراکنش
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از بازار صنعت پرداخت  PSPشود. سهم مبلغی بازار هر یک از شرکتهای  می یکارت شبکه پرداخت الکترونیک

 شده است.  ارائه بعدیدر جدول  کارتی الکترونیک
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دهد در تیر ماه سال جاری، بیشترین سهم مبلغی از بازار دو ابزار  نشان می زیرهمانطور که جدول فوق و نمودار 

درصد متعلق به شرکت به پرداخت ملت و در  9059با  ابزار پذیرش اینترنتیدرصد و نیز  5022 با کارتخوان فروشگاهی
 درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین بوده است. 1051با  ابزار پذیرش موبایلی
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دهند  نشان میکارتی را از بازار شبکه پرداخت الکترونیک  PSPهای  جدول زیر نیز سهم تعدادی هر یک از شرکت
 1022با  کارتخوان فروشگاهیهای  ، بیشترین سهم از تعداد تراکنش1291که آمار حاکی از آن است که در تیر ماه 

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین  2059با  ابزار پذیرش موبایلیدرصد متعلق به شرکت به پرداخت ملت، از 
 درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده است. 6067با  ابزار پذیرش اینترنتیو از 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

آسان  
پرداخت  
 پرشین

کارت  فن آوا کارت
اعتباری  

 ایران کیش

مبنا کارت 
 آریا

الکترونیک  
 کارت دماوند

به پرداخت  
 ملت

پرداخت  
الکترونیک  

بانک  
 پاسارگاد

پرداخت  
الکترونیک  

 سامان

پرداخت نوین 
 آرین

تجارت 
الکترونیک  

 پارسیان

داده ورزی  
 سداد

 سایان کارت

 PSPشرکت 
از تعدادی سهم 
کارتخوان های  تراکنش

 فروشگاهی

از  تعدادی سهم
ابزار پذیرش های  تراکنش

 موبایلی

از  تعدادی سهم
ابزار های  تراکنش

 پذیرش اینترنتی

 11/51% 15/55% 12/79% پرداخت الکترونیک سامان

 2016% 11/21% 1/61% پرداخت نوین آرین

 67/62% 1051% 16/16% پارسیانتجارت الکترونیک 

 1/12% 2022% 1/21% داده ورزی سداد

 2/22% 2022% 2/67% سایان کارت

 12*ادامه جدول 
 

ها به راحتی در  پایانههای هر یک از  از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت  شرکتتعدادی سهم 
 نمودار زیر قابل درک است. 

 
 1291 تیرماه در پذیرش ابزارهای  از هریک های تراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم  11 شکل

مقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که ضعیف ترین عملکرد چه در سهم مبلغی چه در سهم 
 شبکه شاپرکابزارهای پذیرش  ام تعدادی مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند بوده است که سهم آن از بازار تم

 تقریبا صفر بوده است.
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 شاپرکشبکه ابزارهای پذیرش  از  PSPرشد سهم بازار هر یک از شرکتهای 

ارائه  بعدیبه تفکیک نوع ابزار در جداول  PSPهای  برای هر یک از شرکت سهم بازار به لحاظ تعدادی و مبلغیرشد 
 دهد.  از ابزارها را نشان می هر گروهها در  گذاری هر یک از شرکت شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

 7متعلق به شرکت داده ورزی سداد با  کارتخوان فروشگاهیدر  تیر ماه سال جاری بیشترین رشد سهم مبلغی از بازار 
علیرغم  پذیرش اینترنتیابزار درصد رشد و در  121کارت آریا با متعلق به مبنا  ابزار پذیرش موبایلیدرصد رشد، و در 

سهم بسیار اندک شرکت سایان پرداخت در تیر ماه، به دلیل سهم بسیار ناچیزتر در خرداد ماه با رشد عجیب بیش از 
 میلیون درصدی متعلق به این شرکت بوده است. 12

 قبل ماه به نسبت 1291 تیرماه در PSP شرکت هر بازار مبلغی سهم تغییرات درصد 11 جدول 

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی PSPشرکت 

 51/11% 1/11% 2/12-% آسان پرداخت پرشین

 16/72% 122-% 2099-% فن آوا کارت

 15/67-% - 1/16% کارت اعتباری ایران کیش

 25/17-% 121/22% 1/12-% مبنا کارت آریا

 - - 2/15-% دماوندالکترونیک کارت 

 1/16% 1/11-% 1/11-% به پرداخت ملت

 22/12% 51/21-% 1/11-% پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 17/25-% 1062-% 2/29-% پرداخت الکترونیک سامان

 11/25% 2/51% 2/11-% پرداخت نوین آرین

 1/11% 17/11% 1/56-% تجارت الکترونیک پارسیان

 2/26-% 15/71-% 7021% داده ورزی سداد

 *12116251/71% - 2029% سایان کارت

میلیون درصدی مواجه بوده اما  12سهم مبلغی بازار شرکت سایان کارت در تیر ماه به دلیل سهم بسیار ناچیز تر در خرداد ماه با رشد عجیب بیش از  *
 .باشد هنوز هم سهم بازاری این شرکت از مبلغ تراکنش ها نزدیک به صفر درصد می

 

کارتخوان در ماه تیر نسبت به ماه گذشته، در  های پذیرشی هر یک از ابزارها تراکنش بیشترین رشد سهم تعدادی
درصدی متعلق به  1271با رشد  ابزار پذیرش موبایلیدرصد، در  706متعلق به الکترونیک کارت دماوند با  فروشگاهی

 درصدی  بوده است.  211متعلق به سایان کارت با رشد  ابزار پذیرش اینترنتیشرکت فن آوا کارت و در 
 قبل ماه به نسبت 1291 تیرماه در PSP شرکت هر بازار تعدادی سهم تغییرات درصد 11 جدول

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی PSPشرکت 

 11067- % 2022% 5061% آسان پرداخت پرشین

 11012% 1271017% 1016% فن آوا کارت

 72017- % - 2015% ایران کیشکارت اعتباری 

 76065- % 176079% 1011-% مبنا کارت آریا

 - - 6072% الکترونیک کارت دماوند

 12091% 1051- % 2091-% به پرداخت ملت

 7052% 51061- % 2091-% پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 1092- % 1012% 1025% پرداخت الکترونیک سامان

 6011- % 9016% 5011% پرداخت نوین آرین

 2012% 16092% 1071-% تجارت الکترونیک پارسیان

 12079- % 12061% 1075-% داده ورزی سداد

 211011% - 1019% سایان کارت

 

 22هیرشمن -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال

بازار است. هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، گیری میزان رقابت و انحصار، اندازه گیری تمرکز  یک روش اندازه
 تر خواهد بود.تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیکبازار رقابتی

هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 مفهوم انیب برای کاربردی و مهم های شاخص از یکی رشمنیه - ندالیهرف شاخصشود. سنجیده و بررسی می

صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت  های بنگاه همه اطالعات از شاخص نیا. است تمرکز
 .کند یم استفاده

در بازار و نیز ها و تبانی خصوصی  کاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی، ادغام
 انجام روندهای اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.

 کار رویین فروش، د،یتول های اندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از نیا آوردن دست به برای 
 آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص نیا واقع در .شود یم بازار استفاده ای صنعت در ها بنگاه همه آن برای مانند و

  :شودیم فیتعر ریز صورت به (HHI)رشمن یه -ندالیشاخص هرف. دهد یم وزن بازار در
                                                 
22 Herfindahl-Hirshman Index 
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HHI= ∑   
2 

  1  
  که 

 12های موجود در صنعت یا بازار است. تعداد بنگاه Nو  i  بنگاه )شرکت( مربع سهم بازار     2
توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه مقادیر  هیرشمن، می-شاخص هرفیندالبر اساس مقادیر مختلف 

 شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول زیر ارائه شده است. 
 

 هیرشمن-هرفیندال شاخص به توجه با بازار تمرکز وضعیت 12 جدول

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1222کمتر از  رقابتی

 1122تا  1222بین  تمرکز مالیم

 1122باالی  تمرکز
 

 
هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی کشور، نیاز به دانستن سهم بازاری  -برای محاسبه شاخص هرفیندال

ها را به  ها از بازار تعداد تراکنش  توان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور می می PSPهای هر یک از شرکت
 ازای ابزارهای مختلف به کار گرفت.

می باشد به ازای  PSPشرکت  11در جدول زیر این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک کارتی که متشکل از 
های بازار هر ابزار پذیرش  هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش

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

 
 
 

 هیرشمن-هرفیندال شاخص محاسبه 11 جدول

 ابزار پذیرش اینترنتی موبایلیابزار پذیرش  کارتخوان فروشگاهی H-Hو شاخص  PSPشرکت 

                                                 
23 Brown, Donald M.; Warren-Boulton, Frederick R. (May 11, 1988). "Testing the Structure-
Competition Relationship on Cross-Sectional Firm Data". Discussion paper 88-6. Economic Analysis 
Group, U.S. Department of Justice. 
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 ابزار پذیرش موبایلیهیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی از بازار دو  -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می

، نشان12( که با توجه به جدول 1،122به دست آمده است )باالتر از   1,91101 و 2,99601و اینترنتی به ترتیب اعداد 
ها سهم قابل  این ابزارهای پذیرش است؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتدهنده تمرکز بسیار باال در بازار 

به دست آمده است )بین  1،629027توجهی از بازار را در اختیار دارند. این شاخص از بازار کارتخوان فروشگاهی عدد 
  باشد. می ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار12( که بر اساس جدول 1،122تا  1،222
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2          

2         
2     

 2022 2021 2،517061 59021 72015 1029 آسان پرداخت پرشین

 2021 2029 2022 2022 11065 2011 فن آوا کارت

 2026 2015 2022 2022 62011 7076 کارت اعتباری ایران کیش

 2022 2021 12079 2019 2091 1099 مبنا کارت آریا

 2022 2022 2022 2022 2022 2021 الکترونیک کارت دماوند

 199012 11012 5012 1017 912011 22017 به پرداخت ملت

 1012 1019 12091 2071 51057 7065 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 121011 11051 111076 15055 192012 12079 پرداخت الکترونیک سامان

 2011 2016 121072 11021 1072 1061 پرداخت نوین آرین

 1،571029 67062 1021 1051 161016 16016 تجارت الکترونیک پارسیان

 19029 1012 2022 2022 69017 1021 داده ورزی سداد

 2022 2022 2022 2022 2011 2067 سایان کارت

 10348/44 - 30337/14 - 3,/40733 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 
 ابزار پذیرش موبایلیهیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی از بازار دو  -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می

، نشان12( که با توجه به جدول 1،122به دست آمده است )باالتر از   1,91101 و 2,99601و اینترنتی به ترتیب اعداد 
ها سهم قابل  این ابزارهای پذیرش است؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتدهنده تمرکز بسیار باال در بازار 

به دست آمده است )بین  1،629027توجهی از بازار را در اختیار دارند. این شاخص از بازار کارتخوان فروشگاهی عدد 
  باشد. می ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار12( که بر اساس جدول 1،122تا  1،222

 
 
 
 
 



 

 بندی جمع

گیری ابعاد مختلف فعالیت آن  در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه
های مرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این بولتن بر اساس آخرین  به وسیله شاخص

های عملکرد  شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"هایی در سه بخش  اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص
 در همین ماه پرداخته است "های بازار شاخص"و نیز  "شبکه شاپرک در تیر ماه

 

های شاپرک نسبت ارزش تراکنش  ر این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخصد بخش اول:
محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان مورد مقایسه به نقدینگی 

خالف شاخص نسبت اسکناس شاپرک به نقدینگی بر  های قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که مبین آن است که صنعت 

 پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

و جبران بخشی از آن با افزایش دسترسی به نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی کاهش 
یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و  خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش،

 ی به اقتصاد کشور تزریق شود.سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتر
مقایسه شد که نتایج مبین آن بوده که با وجود وضعیت  GDPها با روند  همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش

های شاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده  های زمانی، ارزش تراکنش رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه
دهنده آن است که  در دوره مورد بررسی نشان GDPها به  بودن نسبت ارزش تراکنش است. به عبارت دیگر افزایشی

 در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
 

ررسی قرار در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد ب بخش دوم:
این بخش در چهار بخش آمار عملکردی شاپرک، کیفیت ارائه خدمات، میزان نفوذ های  گرفته شده است. شاخص

به علت مقارنت با ماه ماه اند. نتایج حاکی از آن بوده که در تیر  بندی شده و شاخص نسبت دهکی طبقه جغرافیایی
همراه بوده است، ماه مبارک رمضان، به دلیل ماهیت این ماه تعداد و مبلغ تراکنش ها با اندکی کاهش نسبت به خرداد 

محاسبه رشد حقیقی ارزش  با این وجود اند. ها رشد را تجربه نموده اما نسبت به تیر ماه سال گذشته این شاخص
؛ بوده است 1292تیر نسبت به  1291 تیرهای  تراکنش حقیقی ارزش کاهشکی از حا)تورم زدایی شده( ها  تراکنش

را تجربه نموده  کاهشاین بدین معنی است که پس از خالص سازی اثرات تورمی، ارزش معامالت به طور واقعی 
است. درصد به صورت حقیقی کاهش داشته  101درصد به صورت اسمی به منفی  1011و درصد تغییرات آن از   است

ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش  به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم ناشی از افزایش قیمت

ها را نشان  ها انعکاس یافته است. لذا بر خالف نتیجه گیری بر اساس ارزش اسمی که رشد ارزش تراکنش تراکنش
درصدی را داشته  1شد مواجه نبوده، بلکه کاهش بیش از دهد، در صورت تورم زدایی، نه تنها به لحاظ ارزشی با ر می

 .است

نیز حاکی از آن بوده است که اندازه بازار صنعت  1292و  1291تیر های  و تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش رشد تعداد 
کاهش  خدماتگیری از کل  مانده خدمتپرداخت نسبت به تیر سال گذشته بزرگتر شده است. در همین دوره سهم ت

 خدمات ارائه شده مختلف انواع در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد خرید کاال و خدمات خدمتیافته و سهم 

 و است یافته افزایش گزارش در دوره پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  و خرید کاال و خدمات نظیر
 است.  موفق بوده گیری مانده عداد خدمتت کاهش راستای در شاپرک های سیاست

 آموزش موضوع که کاربری است خطاهای خطاها، بروز دلیل ترین عمده که دهد می نشان ها تراکنش خطاهای تحلیل

سال گذشته، ماه مشابه نماید. همچنین رشد خطای پذیرندگی در هر دو مقایسه ماهانه و  می تاکید را سازی فرهنگ و
شاپرک نیز نسبت به تیر سال گذشته بهبود داشته است و دسترس خدمات چشمگیر بوده است. میزان دسترس پذیری 

 شبکه اندکی کاهش داشته است. خدمات پذیری 
نیز شاخص دیگری بود که در این بخش در دو بعد  شبکه پرداخت الکترونیکابزارهای پذیرش   نفوذ جغرافیایی
و نیز تعداد سرانه  ی پذیرشنی مورد محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارهاکشوری و استا

کارتی سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک  11به ازای افراد باالی  پذیرش یتراکنش هر یک از ابزارها
 هستند، معرفی شد.

وجود دارد که ابزار پذیرش   671نفر،  12،222ازای هر نتایج در بعد کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به 
نفر تعلق دارد. بیشترین سرانه تراکنش  12،222عدد به ازای هر  671با  کارتخوان فروشگاهیباالترین سرانه به 

در کشور تعلق  سال 11فرد باالی عدد تراکنش به ازای هر  12012با  کارتخوان فروشگاهیابزارها نیز به مجددا 
 در بعد کشوری به این ابزار تعلق داشته است. جغرافیاییلذا باالترین نفوذ  داشت.

با توجه به  ابزارهای پذیرش های کشور محاسبه شد. نفوذ  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص
کارتخوان ها، صرفا برای  ی استان از همه یو موبایل یاینترنت ابزارهای پذیرش ماهیت فراگیر بودن دسترسی به

)سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان  کارتخوان فروشگاهیمحاسبه شد که نتایج حاکی از بیشترین نفوذ  فروشگاهی
کارتخوان سرانه تراکنش  بیشترینیزد، تهران و سمنان بوده است. در خصوص سرانه تراکنش هر یک از ابزارها نیز 

پس از تهران، هرمزگان  یو موبایل ابزار پذیرش اینترنتیدو در  اختصاص داشته است؛ هرمزگاناستان  به فروشگاهی
را  ابزار پذیرش اینترنتی و گیالن بیشترین تعداد سرانه تراکنش ابزار پذیرش موبایلیبیشترین تعداد سرانه تراکنش 

 تغییرات چندان محسوسی نداشته است. سی در مدت مورد بررتغییرات شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  داشته اند.



 

 بندی جمع

گیری ابعاد مختلف فعالیت آن  در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه
های مرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این بولتن بر اساس آخرین  به وسیله شاخص

های عملکرد  شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"هایی در سه بخش  اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص
 در همین ماه پرداخته است "های بازار شاخص"و نیز  "شبکه شاپرک در تیر ماه

 

های شاپرک نسبت ارزش تراکنش  ر این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخصد بخش اول:
محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان مورد مقایسه به نقدینگی 

خالف شاخص نسبت اسکناس شاپرک به نقدینگی بر  های قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که مبین آن است که صنعت 

 پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

و جبران بخشی از آن با افزایش دسترسی به نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی کاهش 
یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و  خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش،

 ی به اقتصاد کشور تزریق شود.سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتر
مقایسه شد که نتایج مبین آن بوده که با وجود وضعیت  GDPها با روند  همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش

های شاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده  های زمانی، ارزش تراکنش رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه
دهنده آن است که  در دوره مورد بررسی نشان GDPها به  بودن نسبت ارزش تراکنش است. به عبارت دیگر افزایشی

 در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
 

ررسی قرار در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد ب بخش دوم:
این بخش در چهار بخش آمار عملکردی شاپرک، کیفیت ارائه خدمات، میزان نفوذ های  گرفته شده است. شاخص

به علت مقارنت با ماه ماه اند. نتایج حاکی از آن بوده که در تیر  بندی شده و شاخص نسبت دهکی طبقه جغرافیایی
همراه بوده است، ماه مبارک رمضان، به دلیل ماهیت این ماه تعداد و مبلغ تراکنش ها با اندکی کاهش نسبت به خرداد 

محاسبه رشد حقیقی ارزش  با این وجود اند. ها رشد را تجربه نموده اما نسبت به تیر ماه سال گذشته این شاخص
؛ بوده است 1292تیر نسبت به  1291 تیرهای  تراکنش حقیقی ارزش کاهشکی از حا)تورم زدایی شده( ها  تراکنش

را تجربه نموده  کاهشاین بدین معنی است که پس از خالص سازی اثرات تورمی، ارزش معامالت به طور واقعی 
است. درصد به صورت حقیقی کاهش داشته  101درصد به صورت اسمی به منفی  1011و درصد تغییرات آن از   است

ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش  به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم ناشی از افزایش قیمت

ها را نشان  ها انعکاس یافته است. لذا بر خالف نتیجه گیری بر اساس ارزش اسمی که رشد ارزش تراکنش تراکنش
درصدی را داشته  1شد مواجه نبوده، بلکه کاهش بیش از دهد، در صورت تورم زدایی، نه تنها به لحاظ ارزشی با ر می

 .است

نیز حاکی از آن بوده است که اندازه بازار صنعت  1292و  1291تیر های  و تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش رشد تعداد 
کاهش  خدماتگیری از کل  مانده خدمتپرداخت نسبت به تیر سال گذشته بزرگتر شده است. در همین دوره سهم ت

 خدمات ارائه شده مختلف انواع در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد خرید کاال و خدمات خدمتیافته و سهم 

 و است یافته افزایش گزارش در دوره پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه  و خرید کاال و خدمات نظیر
 است.  موفق بوده گیری مانده عداد خدمتت کاهش راستای در شاپرک های سیاست

 آموزش موضوع که کاربری است خطاهای خطاها، بروز دلیل ترین عمده که دهد می نشان ها تراکنش خطاهای تحلیل

سال گذشته، ماه مشابه نماید. همچنین رشد خطای پذیرندگی در هر دو مقایسه ماهانه و  می تاکید را سازی فرهنگ و
شاپرک نیز نسبت به تیر سال گذشته بهبود داشته است و دسترس خدمات چشمگیر بوده است. میزان دسترس پذیری 

 شبکه اندکی کاهش داشته است. خدمات پذیری 
نیز شاخص دیگری بود که در این بخش در دو بعد  شبکه پرداخت الکترونیکابزارهای پذیرش   نفوذ جغرافیایی
و نیز تعداد سرانه  ی پذیرشنی مورد محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارهاکشوری و استا

کارتی سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک  11به ازای افراد باالی  پذیرش یتراکنش هر یک از ابزارها
 هستند، معرفی شد.

وجود دارد که ابزار پذیرش   671نفر،  12،222ازای هر نتایج در بعد کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به 
نفر تعلق دارد. بیشترین سرانه تراکنش  12،222عدد به ازای هر  671با  کارتخوان فروشگاهیباالترین سرانه به 

در کشور تعلق  سال 11فرد باالی عدد تراکنش به ازای هر  12012با  کارتخوان فروشگاهیابزارها نیز به مجددا 
 در بعد کشوری به این ابزار تعلق داشته است. جغرافیاییلذا باالترین نفوذ  داشت.

با توجه به  ابزارهای پذیرش های کشور محاسبه شد. نفوذ  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص
کارتخوان ها، صرفا برای  ی استان از همه یو موبایل یاینترنت ابزارهای پذیرش ماهیت فراگیر بودن دسترسی به

)سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان  کارتخوان فروشگاهیمحاسبه شد که نتایج حاکی از بیشترین نفوذ  فروشگاهی
کارتخوان سرانه تراکنش  بیشترینیزد، تهران و سمنان بوده است. در خصوص سرانه تراکنش هر یک از ابزارها نیز 
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 تغییرات چندان محسوسی نداشته است. سی در مدت مورد بررتغییرات شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  داشته اند.



 

و نیز سهم آنها از هر یک  PSPهای این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکتهای  شاخص بخش سوم:
شبکه پرداخت الکترونیک تعریف و محاسبه شد . نتایج شاخص سهم از بازار حاکی از آن بوده که  پذیرش از ابزارهای

ها، بیشترین سهم از  درصدی از تعداد تراکنش 11ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 25شرکت به پرداخت ملت با سهم 
ابزار پذیرش هم از مبلغ تراکنش بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. باالترین س

شرکت به  کارتخوان فروشگاهیو  ابزار پذیرش اینترنتیدر  و درصدی، 1051به آسان پرداخت پرشین با سهم  موبایلی
 ابزار پذیرش موبایلیدرصدی تعلق داشته است. به لحاظ تعدادی نیز در  5022و  9059پرداخت ملت با سهم به ترتیب 

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم  ابزار پذیرش اینترنتیدرصدی، در  2059سهم آسان پرداخت پرشین با 
. اند درصدی بیشترین سهم از بازار را داشته 1012به پرداخت ملت با سهم  کارتخوان فروشگاهیدرصدی، و در  6067

کت الکترونیک کارت ترین عملکرد چه در سهم مبلغی چه در سهم تعدادی مربوط به شر شایان ذکر است که ضعیف
 تقریبا صفر بوده است.ابزارهای پذیرش  دماوند بوده است که سهم آن از بازار تمام 

ابززار  هیرشمن حاکی از وجود تمرکزز بزاال در بزازار دو     -نتایج اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال
ها سهم قابزل تزوجهی از بزازار را بزه خزود      اد کمی از شرکتو اینترنتی بوده است. به این معنا که تعد پذیرش موبایلی
 اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگاهی حکایت دارد. اختصاص داده

 
 

  

 واژه نامه
واژگان تخصصی شبکه  -در این بخش منظور از انواع واژگان به کار برده شده در متن بولتن در دو بخش الف

اصطالحات و  -و  ب "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"الکترونیک پرداخت کارتی بر اساس 
  های تخصصی اقتصادی و فرمول های نحوه محاسبه بیان خواهد شد.شاخص

 واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی -الف

 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -4
 

ابزار » های حاصل از  منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنش ای است که به شبکه
شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات  توسط این شبکه نظارت و کنترل می« پذیرش

 تسویه را بر عهده دارد.
 

  41انواع خدمات -4

 گیری است. رداخت کارت شامل خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و ماندهخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پ
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های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و  کارت هزینه پرداختخدمتی است که با استفاده از آن دارنده 
 پردازد.  شناسه قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می
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از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت  خدمتی است که دارنده کارت با استفاده
دو صورت خرید و شارژ  به تواند باشد و می دار می نماید. این خدمت در زمره خریدهای شناسه می
 انجام شود.زمان  و خرید و شارژ غیر هم 11زمان هم

 19مانده گیری 1-2

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

 

  ,3هاوضعیت تراکنش -3
 تراکنش موفق کاربری  -2-1

ها با کد پاسخ صفر در سامانه تراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنش
 شوند(.مشخص می

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -2-1

ونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، ی الکترتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد. ی شتاب میی کارت یا سامانهبانک صادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -2-2

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، تراکنشی است که از دید شبکه
 د.باشی خدمات پرداخت میدهنده سوئیچ شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -2-1

ناموفق است و علت بروز خطا ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( شبکهتراکنشی است که از دید 
 باشد. شرکت شاپرک می

 خطای کاربری تراکنش -2-5

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق تراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.این خطاها، اشتباهات کاربر )دارنده کارت( میاست. علت بروز 

 تراکنش موفق سیستمی -2-6
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ها ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
های موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی شامل خطاهای کاربری و تراکنش

ی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام چرا که نمایش دهندهشوند محسوب می
 اند.ی سیستم رخ دادهعملیات روزانه

 تراکنش ناموفق سیستمی -2-7

ها ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.ای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی میشامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاه

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -2-1

های شبکه پرداخت الکترونیک کارت  تراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش
 شود. های خطای شاپرکی را شامل می به جز تراکنش

 
 انواع ابزارهای پذیرش  -1

های کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش  الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهی انواع ابزارهای موجود در شبکه
 اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی، و کیوسک پرداخت است.

 

 34کارتخوان فروشگاهی -1-1

وجه به صورت  تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
 .منتقل شود پذیرندهدارنده کارت به حساب  الکترونیکی از حساب

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگی برای کارتخوان
تراکنش داشته  62یا بیش از  62کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 

 ن ریال باشد.میلیو 12های آن در یک ماه حداقل باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش
 62و کمتر از  1کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از 

 میلیون ریال باشد. 12های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش
 ل یک تراکنش داشته باشد. ی زمانی یک ماه حداقکارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازه

کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ 
 شاپرک ارسال نشده است.
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 ابزار پذیرش اینترنتی -1-1
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درگاه ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و 
 نماید.، فراهم می21اینترنتیپرداخت 

 ابزار پذیرش موبایلی -1-2

درگاه ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و 
 آورد.، فراهم می22پرداخت موبایلی

 

 انواع تراکنش -5

 ی کارتتراکنش دارنده -5-4

ی وارد شبکه 1122و  1122ی شود که با شناسهگفته میی کارت های ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در  2602101292در تاریخ  9292ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهپرداخت )شاپرک( می

تبدیل  1122به  122ی های با شناسهو تراکنش 1122به  122ی های با شناسهسوییچ شاپرک، تراکنش
ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنش می 1222ی نسخه ISO 1512استاندارد شدند. این تغییرات مطابق با 

عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت  1122ی شود ولی با شناسهعملیات برداشت از کارت انجام می 1122
 شود.گیری ارائه میمانده

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -5-4

شود. هدف از این ی خدمات پرداخت ارسال میتوسط شرکت ارائه دهندهشود که هایی گفته میبه تراکنش
است.  تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها تراکنش

-گیرد. شناسههای زمانی مشخص انجام میها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلمطابق این درخواست
(. 9292ی قبل از اجرایی شدن بسته 112ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1112ها تراکنشی این 
یا تغییر  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  11ی خدمات پرداخت تا حداکثر های ارائه دهندهشرکت

 ی کارت ارسال کنند.روز مالی( این تراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده
 
 

 اصالحیه تراکنش -5-3

ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در دارنده اگر تراکنش
ها ی این تراکنشی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارنده شبکه تولید می

 (.9292ی بل از اجرایی شدن بستهق 112و  122ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1112
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 معوق تراکنش -5-1

ساعت به  11تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
 1122ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 در مدت مجاز ارسال نشده است(.آن  1112که تراکنش 
 تراکنش مالی -5-5

ها پول از باشد. در این تراکنشتراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض می
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 

 های تخصصی اقتصادی اصطالحات و شاخص -ب

 شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش های  -4

های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش =  ارزش  کل تراکنش  های شاپرکی
 122* نقدینگی 

 

 تعریف نقدینگی و حجم پول -4
 

 شود.  اطالق می 21 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

دیداری بخش خصوصی نزد های  ی مانده سپرده حجم پول، اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
ی بخش خصوصی در  های قابل چک کشیدن بدون بهره های دیداری، سپرده شود. سپرده تعریف می 25ها بانک
 های تجاری است.  بانک

دار هستند که  های مدت انداز و سپردهالحسنه پس های قرض های غیر دیداری، انواع سپرده پول یا سپرده منظور از شبه
 (1ج  -شاکری، عباس -ها و سیاستها نقدشوندگی کمتری دارند. )اقتصاد کالن، نظریهبه نسبت پول سرعت 

 

 سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی -3
 

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
*122 نقدینگی   
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 تولید ناخالص داخلی -1
 

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

 شوند. لحاظ می GDPاست که صرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 
 

 ها ارزش اسمی تراکنش -5
 

هاست که هیچ عملیات خاصی  ها، همان مبالغ معمول گزارش شده تراکنش ز ارزش اسمی تراکنشمنظور ا
 بر روی آن صورت نگرفته است.

 

 ها ارزش حقیقی تراکنش -7
 

شود و اثرات تورم از آن حذف  گیری های سال پایه اندازه بر حسب قیمت ها ارزش تراکنشای،  اگر در دوره
 .گویندها  تراکنش ارزش حقیقی به آن شود،

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:             

i ها در ماه ارزش حقیقی تراکنش  =
مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه  

  شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه   
 

 ها شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -3
 

قسمت برابر به لحاظ تعدادی،  12ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به  ها را به ترتیب ها، تراکنش برای تعیین دهک
های با باالترین  نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنش می تقسیم

 شود. می مبالغ دهک دهم نامیده
 

= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  

 

 

 

 فهرست جداول 
 1 ...................................................................... نگاه کی در شاپرک شرکت یردعملک و یاقتصاد یها شاخص 1 جدول
 5 ................................................................................... ینگینقد به شاپرک یها تراکنش کل ارزش نسبت 1 جدول
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