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  پيشگفتار
شاپرك است كه به منظور اطالع رساني در فضاي پرداخت الكترونيك كشور  24مستند حاضر، گزارش شماره 

گيري و اجرايي منتشر شده است. هاي تصميمو با هدف كمك به فعاالن حوزه پرداخت الكترونيك در عرصه
  : پذيردبخش اصلي زير صورت مي 5هاي ارائه شده در اين گزارش ضمن بازنگري مستمر شاخص تدوين
 پردازد. هاي كالن اقتصادي شاپرك ميكه به بيان شاخص» شاپرك در اقتصاد مليجايگاه «بخش  .1

كه عملكرد ابزارها و خدمات مختلف شبكه پرداخت و » هاي عملكردي شاپركشاخص«بخش  .2
 كند. اي آنها را تشريح ميضريب نفوذ منطقه

شبكه در  شده و آمادگيپذيري حسكه ميزان دسترس» كيفيت خدمات پرداخت كارتي«بخش  .3
 كند. هاي پرداخت كارتي را بيان ميپذيرش تراكنش

ر ها را دكه نتيجه فعاليت شركت» هاي ارائه دهنده خدمات پرداختبررسي عملكرد شركت«بخش .4
 دهد. نشان مي كشور و هر استان

اي هكه به بيان ميزان مساعي بانك» هاي صادركننده و پذيرندهعملكرد بانك بررسي«بخش  .5
  ده و پذيرنده در صنعت پرداخت الكترونيك كشور پرداخته است. صادركنن
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  نگاه شركت شاپرك در يك عملكرديهاي عمده اقتصادي و شاخص
هاي مختلفي كه جهت پايش وضعيت شركت شاپرك، بصورت تفصيلي در اين گزارش معرفي و شاخص

 هايهاي شاخصاست. بخش و در چهار دسته ارائه شدهاند، در جدول در يك نگاه، به طور خالصه محاسبه شده
  است: بندي شدهجدول در يك نگاه به صورت زير تقسيم

 جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي  
 1396ماه  خردادهاي عملكردي شاپرك در شاخص 

  هاي كيفيت انجام خدمات پرداخت الكترونيكي كارت شاخص  
 ه هاي ارائه دهندالكترونيك كارتي (شامل عملكرد شركتهاي بازار شبكه پرداخت پرداخت شاخص

  هاي صادركننده و پذيرنده) و عملكرد بانك خدمات پرداخت

  جزئيات و توضيحات بيشتر هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه بيان شده است.
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  نگاه شركت شاپرك در يك عملكرديهاي عمده اقتصادي و شاخص
هاي مختلفي كه جهت پايش وضعيت شركت شاپرك، بصورت تفصيلي در اين گزارش معرفي و شاخص

 هايهاي شاخصاست. بخش و در چهار دسته ارائه شدهاند، در جدول در يك نگاه، به طور خالصه محاسبه شده
  است: بندي شدهجدول در يك نگاه به صورت زير تقسيم

 جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي  
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  هاي صادركننده و پذيرنده) و عملكرد بانك خدمات پرداخت

  جزئيات و توضيحات بيشتر هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه بيان شده است.
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  جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي .1
ن هاي شاپرك به نقدينگي، در اين بخش تبييجايگاه شاپرك در اقتصاد ملي و از جمله نسبت ارزش تراكنش

هاي شاپرك و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي در شده است. به عالوه روند ارزش تراكنش
توان تغيير رفتار افراد جامعه در تمايل به پرداخت الكترونيكي اين بخش مقايسه شده است كه در نتيجه آن مي

نيز  GDPهاي الكترونيكي كارتي شاپرك از كل حاسبه سهم ارزش پرداخترا در طول زمان مشاهده كرد. م
 شاخص ديگري است كه نمايانگر جايگاه و گستره فعاليت شبكه شاپرك با توجه به اندازه اقتصاد ملي است. 
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  هاي شاپرك به نقدينگينسبت ارزش تراكنش .1,1

اقتصاد ملي نقش داشته و چقدر در  دهد كه صنعت پرداخت الكترونيك تا چه ميزان دراين شاخص نشان مي
، 1قدينگيهاي شاپرك به نتسهيل مبادالت اقتصادي كشور موثر بوده است. براي بررسي نسبت ارزش تراكنش

اطالعات اين  1-1شود. جدول كه به صورت الكترونيكي پرداخت شده، محاسبه مي 2درصدي از نقدينگي
  دهد. شاخص را نشان مي

 1396 و سه ماهه نخست سال 1395ماه  اسفنده دليل عدم انتشار آمار نقدينگي در شايان توجه است كه ب
  ) استفاده شده است.1395تا بهمن ماه سبه اين شاخص از اطالعات موجود (توسط بانك مركزي ج.ا.ا.، در محا

  1395 سال تا بهمن ماه ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش يسهمقا  1-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)

هاي ارزش تراكنش
  شاپرك

  (ميليون ريال)

 هاينسبت ارزش تراكنش
  شاپرك به نقدينگي

 %786،388،187 7/70 10،218،500،000  فروردين
 %994،293،647 9/57 10،385،200،000 ارديبهشت
 %10،595،000،000 1،035،680،994 9/78  خرداد
 %10،818،800،000 1،048،330،237 9/69 تير
 %10،992،000،000 1،130،214،652 10/28 مرداد
 %11،227،100،000 1،211،637،594 10/79 شهريور
 %11،379،900،000 1،104،115،254 9/70 مهر
 %11،618،200،000 1،179،366،908 10/15 آبان
 %11،848،600،000 1،190،091،519 10/04 آذر
 %11،966،000،000 1،257،698،766 10/51 دي
 %12،110،900،000 1،295،706،683 10/70 بهمن

  

                                                 

 
  .1-2-7رجوع شود به پيوست  1 
در دست اشخاص از سايت بانك مركزي ج.ا.ا. از بخش پولي و  ي نقدينگي و اسكناس و مسكوك. آمارها 2-2-7رجوع شود به پيوست  2 

  هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استخراج شده است.بانكي در گزارش

15 
 

 

كه اين شاخص نسبت به درصد از كل نقدينگي بوده است  70/10هاي شاپرك ماه ارزش تراكنش بهمندر 
  درصدي داشته است. 19/0افزايش ، ديماه 

 21/1درصدي داشته است كه در قياس با رشد  02/3هاي شاپرك رشد ارزش تراكنش ،ماه بهمندر ماه 
سبت به هاي شاپركي به نقدينگي نشاخص نسبت ارزش تراكنش افزايشماه،  ديدرصدي نقدينگي نسبت به 

  را در پي داشته است. ديماه 

از طرف  1396 ماهه نخست سالسه و  1395اسفند  ماهدر آمار ميزان نقدينگي  گزارش حاضر،در زمان توليد 
ك هر سال به تفكيهاي شاپرك به نقدينگي نسبت ارزش تراكنش منتشر نشده است، لذا ج.ا.ا. بانك مركزي

كه بيانگر روند رو  ترسيم شده است 1-1در شكل  1395ماه سال  بهمنلغايت  1392سال  ي زمانيدر دوره
  . استدر مدت مورد بررسي به رشد و نوساني اين شاخص 

  
  1395 بهمنلغايت  1392هاي شاپرك به نقدينگي از ابتداي سال مقايسه روند شاخص نسبت ارزش تراكنش 1-1شكل 
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  نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي .1,1,1

وجود دارد و پرداخت نقدي را درصدي از نقدينگي كه به صورت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص جامعه 
  ارائه شده است. 2-1، در جدول 3ممكن ساخته

  1395 سال تا پايان بهمن ماهمقايسه ماهانه نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي  2-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)

اسكناس و مسكوك در 
  اشخاصدست 

  (ميليون ريال)

نسبت اسكناس و مسكوك
در دست اشخاص به 

  نقدينگي
 %324،500،000 3/18 10،218،500،000  فروردين
 %318،300،000 3/06 10،385،200،000 ارديبهشت
 %10،595،000،000 311،600،000 2/94  خرداد
 %10،818،800،000 324،900،000 3/00  تير
 %10،992،000،000 323،400،000 2/94  مرداد
 %11،227،100،000 329،200،000 2/93  شهريور
 %11،379،900،000 326،500،000 2/87  مهر
 %11،618،200،000 333،600،000 2/87  آبان
 %11،848،600،000 327،700،000 2/77  آذر
 %11،966،000،000 324،100،000 2/71  دي
 %12،110،900،000 321،700،000 2/66  بهمن

  

  

درصد از كل نقدينگي، متعلق به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده است  66/2 ،1395ماه  بهمندر 
افزايش در ميزان نقدينگي . را تجربه نموده استدرصدي   05/0كاهش  ديماه  مقدار مشابه در كه نسبت به

درصدي اسكناس و مسكوك در دست  74/0و كاهش  يك سو ماه از دينسبت به  1395ماه سال  بهمن
داليل كاهش سهم اسكناس و مسكوك در از سوي ديگر  1395ماه سال  ديماه نسبت به  بهمناشخاص 

الزم به ذكر است روند نزولي نسبت اسكناس و باشد. مي 1395ماه سال  ديدست اشخاص از نقدينگي 
  ان بهمن ماه حفظ شده است.تا پاي 1395مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي از آذر ماه سال 

                                                 

 
در  يو بانك يج.ا.ا. از بخش پول يبانك مركز تيدر دست اشخاص از سا اسكناس و مسكوك يآمارها. 3-2-7رجوع شود به پيوست  3

  .استخراج شده است ياقتصاد يمارهاآ دهيگزي هاگزارش
17 

 

 

هاي شاپركي و اسكناس و مقايسه نسبت ارزش تراكنش .1,1,2

  مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي

هاي شاپرك به نقدينگي و نسبت اسكناس و مسكوك در شكل زير روند دو شاخص نسبت ارزش تراكنش
و  ي پرداخت الكترونيكهادست اشخاص به نقدينگي را نشان داده و امكان مقايسه تغييرات ارزش تراكنش

  سازد.حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص را از كل نقدينگي در طول زمان، ممكن مي

  
  هاي شاپرك و نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگينسبت ارزش تراكنش مقايسه  2-1شكل 

 بهمنتا  1392هاي شاپرك به نقدينگي در طول مدت مورد بررسي (ابتداي سال روند نسبت ارزش تراكنش
 بهمندرصد در  70/10به  1392درصد در فروردين ماه  61/6صعودي بوده است و از  داراي برايند) 1395سال 
مدت  دينگي در طول اينافزايش يافته است. اين در حالي است كه درصد اسكناس و مسكوك به نق 1395ماه 

گسترش نفوذ درصد رسيده است. به عبارت ديگر،  66/2درصد به  07/6روندي در مجموع كاهشي داشته و از 
به نقدينگي در مدت مورد  اسكناس و مسكوك درصدي نسبت 41/3يكي از داليل كاهش ابزارهاي پذيرش، 

ز كاهش اين نسبت يكي ا داوم داشته باشد.رود اين روند كاهشي همچنان تبررسي بوده است كه انتظار مي
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بوده و باعث شده براي بازه زماني اخير در  4نقدينگي تركيب سازيعوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم
راي پرداخت و بخشي از نياز به پول فيزيكي ب تامين نقدينگي، پول پرقدرت كمتري به اقتصاد كشور تزريق شود

هاي الزم توسط شبكه پرداخت الكترونيك كارت رد تقاضا، با گسترش زيرساختبهاي كاالها و خدمات مو
  جبران شود.

  

  در طول زمان GDPهاي شاپرك و بررسي ارزش تراكنش .1,2
ورت هاي صبر اساس انتظارات و در حالت عمومي، رابطه مستقيمي بين تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

پرداخت  بهاي كاالي مورد تقاضا به طرق مختلف الكترونيكي و يا نقديگرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا كه 
وامل، ساير ع و يسياسركود و رونق اقتصادي، اوضاع از قبيل تورم، نرخ بهره،  يعواملشود. از سوي ديگر مي

 مصرفي آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در يك اقتصاد ركودي، با كاهشعادات و رفتار بر تقاضا، 
تقاضا و خريد كاالها و خدمات، انتظار بر آن است كه پرداخت وجوه چه به صورت نقدي و چه به صورت 

  الكترونيكي در مجموع كاهش يابد. 

هاي الكترونيك كارتي، به تنهايي عملكرد شركت شاپرك و يا اعتماد افراد به عبارت ديگر روند ارزش پرداخت
ي را با هاي كارتي را نشان نداده و الزم است بررسي ارزش تراكنشجامعه به صنعت پرداخت الكترونيك كارت

هاي ركود و رونق اقتصادي كشور و نسبت به توليد ناخالص داخلي و دوره 5هاي تجاريتوجه به وضعيت سيكل
  مورد تحليل قرار داد.

  

                                                 

 
 منظور كاهش سهم پول پرقدرت از تركيب نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده است. 4
 ينه اگر آن است كيانآن كشور نما ياقتصاد يتاز سطح فعال ياريبه عنوان مع يهر كشور يناخالص داخل يدتول يخيروند تار يبررس 5

 19 وفند.معر يتجار هايسيكلبه  ياقتصاد ياتنوسانات در ادب ينروند رشد بلندمدت نوسان كرده است. ا يكها، حول در طول سال يرمتغ
 

 

  
  

  

هاي شاپرك و توليد قياس روند فصلي ارزش تراكنش .1,2,1
  ناخالص داخلي

هاي هاي جاري و ارزش تراكنشبه قيمت پايه بر حسب قيمت 6روند توليد ناخالص داخلي 3-1در شكل شماره 
   7به صورت فصلي ترسيم شده است. 1395 پاييز ساللغايت  1393تابستان سال شبكه شاپرك از 

  
  هاي شاپركو ارزش تراكنش GDPمقايسه روند   3-1شكل 

در محاسبات توليد ناخالص داخلي براي جلوگيري از محاسبه چند باره ارزش كاالي توليد شده، صرفا ارزش 
هاي شبكه پرداخت الكترونيك، شامل شود. اما از آنجا كه ارزش تراكنشكاالهاي نهايي و نه واسط محاسبه مي

ها از ارزش توليد ناخالص رزش تراكنشبهاي همه انواع كاال، چه نهايي و چه واسط است، امكان باالتر رفتن ا

                                                 

 
  .4-2-7رجوع شود به پيوست  6
هاي منتشره آمار توليد ناخالص داخلي از سايت بانك مركزي ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهاي اقتصادي اخذ شده است. در گزارش 7

  .باشدمي 1395سه ماهه پاييز سال بانك مركزي ج.ا.ا. آخرين اطالعات موجود براي توليد ناخالص داخلي به صورت فصلي، مربوط به 
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 وفند.معر يتجار هايسيكلبه  ياقتصاد ياتنوسانات در ادب ينروند رشد بلندمدت نوسان كرده است. ا يكها، حول در طول سال يرمتغ
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هاي شاپرك از ميزان توليد ناخالص داخلي در برخي برههداخلي وجود داشته كه به اين دليل ارزش تراكنش
به سال  1383از سال  GDPالزم به ذكر است با توجه به تغيير سال پايه محاسبه  هاي زماني بيشتر است.

ارقام اورده شده در گزارشات اقتصادي پيشين شاپرك مورد بازنگري قرار توسط بانك مركزي ج.ا.ا. كليه  1390
  گرفته است.

  

  GDP هاي  شاپرك بهنسبت ارزش تراكنش .1,2,2
، شاخصي جهت نشان دادن گستره GDP هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارتي به نسبت ارزش تراكنش

ارائه  5-1در جدول  8شاخص در طول زمان فعاليت شبكه شاپرك با توجه به اندازه اقتصاد ملي است. آمار اين
توسط بانك  1390به سال  1383از سال  GDPارقام اين جدول با توجه به تغيير سال پايه محاسبه شده است. 

هاي گذشته اعالم شده در شماره GDPمركزي ج.ا.ا. مورد بازنگري قرار گرفته است و دليل وجود اختالف در 
  باشد.زارش نيز همين مهم مياقتصادي شاپرك با اين گ گزارش

  

 GDPهاي الكترونيك كارتي به نسبت ارزش پرداخت  3-1جدول 

  دوره
GDP  

  (ميليون ريال)
هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
هها بنسبت ارزش تراكنش

GDP  
 %71/43 2،279،298،017/20 3،191،000،000  1393تابستان 

 %81/63 2،277،494،860/42 2،790،000،000  1393پاييز 

 %109/52 2،758،833،113/22 2،519،000،000  1393زمستان 

 %82/82 2،261،830،277/16 2،731،000،000  1394بهار 

 %83/46 2،593،078،838/98 3،107،000،000  1394تابستان 

 %93/25 2،473،094،421/91 2،652،000،000 1394پاييز 

 %113/67 2،999،851،881/99 2،639،000،000 1394زمستان 

                                                 

 
 1395پاييز ه بانك مركزي ج.ا.ا. آخرين اطالعات موجود براي توليد ناخالص داخلي به صورت فصلي، مربوط به هاي منتشردر گزارش8 

  .باشدمي

21 
 

 

  دوره
GDP  

  (ميليون ريال)
هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
هها بنسبت ارزش تراكنش

GDP  
 %99/24 2،816،362،827/42 2،838،000،000  1395بهار 

 %97/08 3،390،182،482/19 3،492،000،000  1395تابستان 

 %111/91 3،473،573،680/53 3،104،000،000  1395پاييز 

شود و به دليل جلوگيري از محاسبات چند باره ارزش صرفا ارزش مبادالت كاالها و محصوالت نهايي لحاظ مي GDP*در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادالت الكترونيكي ممكن است به دليل محاسبات ارزش مبادالت اي لحاظ نميكاالها، ارزش مبادالت كاالهاي واسطه

  .درصد شود 100بيش از  GDPسبت آن به شود و ن GDPاي، بيش از ارزش كاالهاي واسطه
  

  

طي دوره مورد بررسي در مجموع  GDPهاي شاپرك به ، نسبت ارزش تراكنش5-1بر اساس اطالعات جدول 
  به تصوير كشيده شده است. 4-1روندي صعودي داشته است كه اين روند در شكل 

  
  GDPهاي شاپرك به نسبت ارزش تراكنش  4-1شكل 

دهنده عملكرد مثبت شاپرك و افزايش سطح فعاليت آن با توجه به اندازه روند افزايشي اين شاخص، نشان
دهد در طول مدت مورد بررسي، بخش بيشتري از وجوه نشان مي 4-1باشد. در واقع شكل اقتصاد كشور مي

  داخت شده است.در تبادالت مالي به صورت الكترونيكي پر
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  1396ماه  خردادهاي عملكردي شاپرك در شاخص .2
فعاليت و عملكرد پذيرندگي در كل شبكه پرداخت الكترونيك كارت در اين بخش بررسي شده است. اين بخش 

 يمبلغ يپراكندگ يهاشاخص"و نيز  "اينفوذ منطقه"، "آمار عملكردي شاپرك"خود به سه زير بخش 
  هاي مختلفي ارائه شده است.تقسيم شده كه در هر زير بخش شاخص "هاتراكنش

  عملكردي شاپرك آمار .2,1
هاي در اين بخش، عملكرد شاپرك به لحاظ تعدادي و ارزشي و نيز رشد اسمي و حقيقي آن، نسبت تراكنش

از انواع خدمات پرداخت الكترونيك كارت (خريد كاال و خدمات، هاي پذيرش و سهم هر يك هر يك از ابزار
  .شودهايي بررسي ميگيري) با ارائه شاخصپرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه و مانده
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  هاي شاپركتراكنش تعداد و ارزش آمار .2,1,1
در شبكه الكترونيك  زار ميليارد رياله1،386ميليون تراكنش با ارزش  1،288 بالغ بر 1396ماه  خرداددر در 

درصدي در  33/4درصدي در تعداد و  32/0 افزايشماه  ارديبهشتپرداخت كارت پردازش شده كه نسبت به 
 ماه و خرداد هاي شاپرك در ارديبهشتآمار تعداد و ارزش تراكنش 1-2ارزش ريالي داشته است. در جدول 

هاي شاپرك در آمار تعداد و ارزش تراكنشحاوي  2-2و درصد تغييرات آن درج شده است و جدول  1396
   و درصد تغييرات آن است. 1396 خردادو  1395 خرداد

  شاپركهاي مقايسه آمار ماهانه تراكنش 1-2جدول   

 درصد تغييرات 1396خرداد  1396ارديبهشت  نوع

 %1،284،123،415 1،288،251،104 0/32  تعداد تراكنش

 %1،328،489،355 1،386،008،242 4/33 مبلغ تراكنش (ميليون ريال)

  

  1395شاپرك نسبت به ماه مشابه سال هاي مقايسه آمار تراكنش 2-2جدول 

1395 خرداد نوع 1396 خرداد   درصد تغييرات 

  %959،448،389 1،288،251،104 34/27 تعداد تراكنش

 %1،035،680،994 1،386،008،242 33/83 مبلغ تراكنش (ميليون ريال)

  

از نظر تعدادي  1395به نسبت ماه مشابه سال  1396ماه  خردادهاي تراكنش 2-2بر اساس مندرجات جدول 
ها ناشي اما بخشي از رشد ارزش ريالي تراكنشاست.  درصد رشد داشته 83/33از نظر ريالي  ودرصد  27/34

هاي شاپرك، از جمله ساير عوامل تاثير گذار بر تعداد و مبلغ تراكنش .استمورد بررسي از تورم در مدت 
توان به افزايش تعداد ابزارهاي پذيرش، افزايش تعداد دارندگان كارت، افزايش تعداد كارت و افزايش ميل مي

 25 مختلف پرداخت الكترونيكي به جاي استفاده از پول فيزيكي، اشاره نمود.هاي استفاده از شيوه
 

 

 

  هاي شاپركيرشد حقيقي ارزش تراكنش .2,1,2
كنند. به هاي ارزشي و مبلغي را به صورت حقيقي بررسي ميهاي قابل اتكا، متغيردر اقتصاد براي ارائه تحليل

هاي اشتباه و انحراف تا اثر عامل تورم موجب برداشتزدايي نموده را تورم9اين مفهوم كه متغير ارزشي اسمي
 10يقيها، بيان آن به صورت رشد حقتر براي بيان رشد ارزش تراكنشگيري نشود. لذا شاخص مناسبدر تصميم

در اين بخش به دليل عدم ارائه شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خرداد  .باشدزدايي شده ميو تورم
  ج.ا.ا. (تا تاريخ تهيه گزارش) از اطالعات ماه گذشته استفاده شده است. توسط بانك مركزي

  هاي شبكه شاپركمقايسه رشد اسمي و حقيقي ارزش ماهانه تراكنش 3-2جدول 

  هاارزش تراكنش
 (ميليون ريال) 

  درصد تغييرات  1396 ارديبهشت  1396 فروردين

هاارزش اسمي تراكنش  1،006،313،841/59 1،328،489،354/66 32/02% 

ها ارزش حقيقي تراكنش  3،788،832/23 4،992،444/02 31/77% 
ها و خدمات شاخص كل بهاي كاال

 *) CPI( مصرفي
265/60 266/10 0/19% 

مار باشد. (مرجع آماه متوالي بيانگر نرخ تورم ماهانه ميها و خدمات مصرفي در دو *نرخ تورم ماهانه: درصد تغييرات شاخص كل بهاي كاال
CPI( .سايت بانك مركزي ج.ا.ا :  

  

 افزايشماه  فرورديننسبت به  1396ماه  ارديبهشت يهاتراكنش يارزش اسمدهد نشان مي 3-2جدول 
 77/31كاهش  1396ماه  ارديبهشتها در درصدي داشته و اين در حالي است كه ارزش حقيقي تراكنش 02/32
  رصدي را تجربه نموده است. د

                                                 

 
  .5-2-7رجوع شود به پيوست   9

به قيمت سال پايه   (CPI)ها و خدمات مصرفي. براي محاسبه ارزش حقيقي، شاخص كل بهاي كاال6-2-7رجوع شود به پيوست  10
   اخذ شده است. هاي اقتصاديو از بخش آمارماهانه از سايت بانك مركزي ج.ا.ا.  به صورت 1390
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(مقايسه نقطه به  1395ماه  ارديبهشتبا  1396ماه  ارديبهشت هايتفاوت ارزش اسمي و حقيقي تراكنش
دول دارد كه آمار آن در ج كمتريشاخص قيمت در دوره يكساله، اختالف ثبات تغييرات ميزان  نقطه)، به دليل

  ارائه شده است. 2-4

  هاي شبكه شاپركمقايسه رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش تراكنش 4-2جدول 

  هاارزش تراكنش   
 درصد تغييرات 1396 ارديبهشت  1395 ارديبهشت (ميليون ريال)

ها ارزش اسمي تراكنش  994،293،646/55 1،328،489،354/66 33/61% 

هاحقيقي تراكنش ارزش  4،175،949/80 4،992،444/02 19/55% 
ها و خدمات شاخص كل بهاي كاال

 CPI( * 238/10 266/10 11/76%مصرفي (

. يردگمشابه سال قبل را در نظر مي ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفي كل بهاي كاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
  بانك مركزي ج.ا.ا. ): سايت CPI(مرجع آمار 

  

بوده كه  در قياس نقطه به نقطه هاتراكنش اسميدرصدي در ارزش  61/33بيانگر رشد  4-2مندرجات جدول 
الحظه مهمچنين  توان آن را شاهدي براي افزايش استقبال عمومي از پرداخت الكترونيكي تفسير كرد.مي
 باشد.درصد مي 55/19باشد برگيرنده تورم مي شود كه رشد حقيقي ارزش تراكنش ها كه فاقد مقدار درمي

هاي نسبت به دوره هاي گذشته به سبب كاهش در ميزان كاهش در ميزان تغييرات ارزش حقيقي تراكنش
  باشد.تغييرات نرخ تورم در دوره يكساله مي

  

  در توزيع ابزار پذيرش شاپركعملكرد شبكه  .2,1,3
 ردندگموبايلي و كارتخوان فروشگاهي توسط شاپرك پشتيباني مي سه نوع ابزار پذيرش اينترنتي، ابزار پذيرش

دسترسي و توسعه شبكه پرداخت  كه تعداد هر يك از اين ابزارها، در كنار ساير عوامل نظير تعداد تراكنش،
  الكترونيك كارتي را نشان خواهد داد.
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استفاده  "11يستميفعال س"تعداد ابزار  ازتر به جهت قياس بهتر و تحليل دقيق، ي پذيرشدر ارائه تعداد ابزارها
 ارديبهشتبا در قياس  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در در اين راستا تعداد هر يك از ابزار شده است.

   ارائه شده است. 5-2در جدول  1396ماه 
 1396و خرداد ارديبهشت هاي پذيرش فعال سيستمي در ماه مقايسه تعداد هر يك از ابزار 5-2جدول 

 ابزار پذيرش
  تعداد ابزار فعال سيستمي

  رشد  1396خرداد   1396ارديبهشت 

 %5/08 380،601 399،952 ابزار پذيرش اينترنتي

 %2/26 11،406 11،664 ابزار پذيرش موبايلي

 %0/95 6،369،023 6،429،276 كارتخوان فروشگاهي

 %1/18 6،761،030 6،840،892 مجموع ابزارها

  

رشد مثبت را تجربه نموده است كه در اين  ماه ارديبهشتماه نسبت به  خردادتعداد تمامي ابزارهاي پذيرش در 
درصد  85/5است كه  اينترنتيابزار پذيرش مربوط به  1396ماه  خرداددر تعداد ابزار پذيرش رشد بيشترين بين 

 در جدولسهم بازار هر يك از ابزارها آمار  هاي پذيرش فعال سيستمي شاپرك را شامل شده است.از كل ابزار
  ارائه شده است. 2-6

  1396 و خرداد ارديبهشت هاي بازار دراريستمي از كل ابزهاي پذيرش فعال سمقايسه سهم تعدادي هر يك از ابزار 6-2جدول 

  ابزار پذيرش
  1396ماه  خرداد  1396ارديبهشت ماه 

 سهم از بازارتعداد ابزارهاي فعال سيستمي سهم از بازارتعداد ابزارهاي فعال سيستمي

 %5/85 399،952 %380،601 5/63 ابزار پذيرش اينترنتي

 %0/17 11،664 %0/17 11،406 ابزار پذيرش موبايلي

 %93/98 6،429،276 %94/20 6،369،023 كارتخوان فروشگاهي

 %100/00 6،840،892 %100/00 6،761،030  مجموع ابزارها
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(مقايسه نقطه به  1395ماه  ارديبهشتبا  1396ماه  ارديبهشت هايتفاوت ارزش اسمي و حقيقي تراكنش
دول دارد كه آمار آن در ج كمتريشاخص قيمت در دوره يكساله، اختالف ثبات تغييرات ميزان  نقطه)، به دليل

  ارائه شده است. 2-4

  هاي شبكه شاپركمقايسه رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش تراكنش 4-2جدول 

  هاارزش تراكنش   
 درصد تغييرات 1396 ارديبهشت  1395 ارديبهشت (ميليون ريال)

ها ارزش اسمي تراكنش  994،293،646/55 1،328،489،354/66 33/61% 

هاحقيقي تراكنش ارزش  4،175،949/80 4،992،444/02 19/55% 
ها و خدمات شاخص كل بهاي كاال

 CPI( * 238/10 266/10 11/76%مصرفي (

. يردگمشابه سال قبل را در نظر مي ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفي كل بهاي كاالرشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
  بانك مركزي ج.ا.ا. ): سايت CPI(مرجع آمار 

  

بوده كه  در قياس نقطه به نقطه هاتراكنش اسميدرصدي در ارزش  61/33بيانگر رشد  4-2مندرجات جدول 
الحظه مهمچنين  توان آن را شاهدي براي افزايش استقبال عمومي از پرداخت الكترونيكي تفسير كرد.مي
 باشد.درصد مي 55/19باشد برگيرنده تورم مي شود كه رشد حقيقي ارزش تراكنش ها كه فاقد مقدار درمي

هاي نسبت به دوره هاي گذشته به سبب كاهش در ميزان كاهش در ميزان تغييرات ارزش حقيقي تراكنش
  باشد.تغييرات نرخ تورم در دوره يكساله مي

  

  در توزيع ابزار پذيرش شاپركعملكرد شبكه  .2,1,3
 ردندگموبايلي و كارتخوان فروشگاهي توسط شاپرك پشتيباني مي سه نوع ابزار پذيرش اينترنتي، ابزار پذيرش

دسترسي و توسعه شبكه پرداخت  كه تعداد هر يك از اين ابزارها، در كنار ساير عوامل نظير تعداد تراكنش،
  الكترونيك كارتي را نشان خواهد داد.
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استفاده  "11يستميفعال س"تعداد ابزار  ازتر به جهت قياس بهتر و تحليل دقيق، ي پذيرشدر ارائه تعداد ابزارها
 ارديبهشتبا در قياس  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در در اين راستا تعداد هر يك از ابزار شده است.

   ارائه شده است. 5-2در جدول  1396ماه 
 1396و خرداد ارديبهشت هاي پذيرش فعال سيستمي در ماه مقايسه تعداد هر يك از ابزار 5-2جدول 

 ابزار پذيرش
  تعداد ابزار فعال سيستمي

  رشد  1396خرداد   1396ارديبهشت 

 %5/08 380،601 399،952 ابزار پذيرش اينترنتي

 %2/26 11،406 11،664 ابزار پذيرش موبايلي

 %0/95 6،369،023 6،429،276 كارتخوان فروشگاهي

 %1/18 6،761،030 6،840،892 مجموع ابزارها

  

رشد مثبت را تجربه نموده است كه در اين  ماه ارديبهشتماه نسبت به  خردادتعداد تمامي ابزارهاي پذيرش در 
درصد  85/5است كه  اينترنتيابزار پذيرش مربوط به  1396ماه  خرداددر تعداد ابزار پذيرش رشد بيشترين بين 

 در جدولسهم بازار هر يك از ابزارها آمار  هاي پذيرش فعال سيستمي شاپرك را شامل شده است.از كل ابزار
  ارائه شده است. 2-6

  1396 و خرداد ارديبهشت هاي بازار دراريستمي از كل ابزهاي پذيرش فعال سمقايسه سهم تعدادي هر يك از ابزار 6-2جدول 

  ابزار پذيرش
  1396ماه  خرداد  1396ارديبهشت ماه 

 سهم از بازارتعداد ابزارهاي فعال سيستمي سهم از بازارتعداد ابزارهاي فعال سيستمي

 %5/85 399،952 %380،601 5/63 ابزار پذيرش اينترنتي

 %0/17 11،664 %0/17 11،406 ابزار پذيرش موبايلي

 %93/98 6،429،276 %94/20 6،369،023 كارتخوان فروشگاهي

 %100/00 6،840،892 %100/00 6،761،030  مجموع ابزارها
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  اهعملكرد هر ابزار پذيرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراكنش .2,1,4
نشان داده شده  1-2هاي پذيرش نيز شاخص ديگري است كه در شكل هاي هر يك از ابزارسهم تراكنش

درصدي، بيشترين تعداد تراكنش را در  88/87است. همانطور كه مشخص است كارتخوان فروشگاهي با سهم 
هاي ب در جايگاهيهاي پذيرش داشته است و ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتبين ساير ابزار

  اند.بعدي قرار گرفته

  
  1396 خردادها در هاي پذيرش از تعداد تراكنشسهم هريك از ابزار 1-2شكل 

ز عواملي ا باشد كههاي شاپركي در حالي در اختيار ابزار كارتخوان فروشگاهي ميبيشترين سهم بازار تراكنش
ياز ، فراگير بودن، عدم نابزار همچنين تعداد ،جمله وجود محدوديت انجام تراكنش بر روي ابزار پذيرش موبايلي

ر تعداد توان از جمله ديگر عوامل تاثير گذار برا نيز مي مكمل ديگر نظير كامپيوتر يا گوشي موبايل به تجهيزات
اين در حالي است كه به منظور استفاده از ابزار پذيرش هاي ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي دانست. تراكنش

اينترنتي، به بستر اينترنتي امن و در استفاده از ابزار پذيرش موبايل به وجود دستگاه گوشي تلفن همراه نياز 
 متوسط تعداد تراكنش به ازايدسترس همگان قرار نداشته باشد. هنگام خريد در باشد كه ممكن است در مي

  دهد.به خوبي اين موضوع را نشان مي 7-2ابزارها در جدول هر يك از 
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  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در ها به ازاي هر يك از ابزارشاخص تعداد متوسط تراكنش 7-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

تعداد تراكنش به ازاي هر   هاتعداد تراكنش  سيستمي
  ابزار 

 93 37،361،939 399،952 ابزار پذيرش اينترنتي

 118،784،516 10،184 11،664 ابزار پذيرش موبايلي 

 1،132،104،649 176 6،429،276 كارتخوان فروشگاهي

 1،288،251،104 188 6،840،892  مجموع ابزارها

  

باشد كه اختالف قابل توجهي نسبت به متوسط تراكنش مي 10،184تراكنش هر ابزار پذيرش موبايلي  متوسط
باشد. متوسط تعداد تراكنش ابزار پذيرش موبايلي به ترتيب اختالف بيش از تراكنش ساير ابزارها را دارا مي

واحدي با متوسط تعداد تراكنش ابزار پذيرش اينترنتي و كارتخوان فروشگاهي را دارا  10،008و  10،090
هاي اعمال شده بر روي اين ابزار توسط بانك مركزي ج.ا.ا. ين در حالي است كه به دليل ممنوعيتباشد. امي

اال هاي خريد كاين ابزار تنها قادر به ارائه خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه بوده و ارائه سرويس
ميليون تراكنش صادر شده  119باشد. به عبارت ديگر و خدمات و مانده گيري بر روي اين ابزار ممنوع مي

 باشد كه در قياس با تعداد تراكنش پرداخت قبضتوسط اين ابزار تنها تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مي
گردد. اين موضوع در ادامه گزارش دقيق تر مورد و خريد شارژ ساير ابزارها اختالف بسيار زيادي مشاهده مي

  بررسي قرار گرفته است.

  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در ها به ازاي هر ابزارمتوسط مبلغ تراكنششاخص  8-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

  سيستمي
ها مجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
 هر هايسرانه مبلغ تراكنش

 ابزار پذيرش (ميليون ريال)

پذيرش اينترنتيابزار   399،952 96،429،122 241/10 

 7،817،402 670/22 11،664 ابزار پذيرش موبايلي

 1،281،761،717 199/36 6،429،276 كارتخوان فروشگاهي

 1،386،008،242 202/61 6،840،892 مجموع ابزارها
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  اهعملكرد هر ابزار پذيرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراكنش .2,1,4
نشان داده شده  1-2هاي پذيرش نيز شاخص ديگري است كه در شكل هاي هر يك از ابزارسهم تراكنش

درصدي، بيشترين تعداد تراكنش را در  88/87است. همانطور كه مشخص است كارتخوان فروشگاهي با سهم 
هاي ب در جايگاهيهاي پذيرش داشته است و ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتبين ساير ابزار

  اند.بعدي قرار گرفته

  
  1396 خردادها در هاي پذيرش از تعداد تراكنشسهم هريك از ابزار 1-2شكل 

ز عواملي ا باشد كههاي شاپركي در حالي در اختيار ابزار كارتخوان فروشگاهي ميبيشترين سهم بازار تراكنش
ياز ، فراگير بودن، عدم نابزار همچنين تعداد ،جمله وجود محدوديت انجام تراكنش بر روي ابزار پذيرش موبايلي

ر تعداد توان از جمله ديگر عوامل تاثير گذار برا نيز مي مكمل ديگر نظير كامپيوتر يا گوشي موبايل به تجهيزات
اين در حالي است كه به منظور استفاده از ابزار پذيرش هاي ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي دانست. تراكنش

اينترنتي، به بستر اينترنتي امن و در استفاده از ابزار پذيرش موبايل به وجود دستگاه گوشي تلفن همراه نياز 
 متوسط تعداد تراكنش به ازايدسترس همگان قرار نداشته باشد. هنگام خريد در باشد كه ممكن است در مي

  دهد.به خوبي اين موضوع را نشان مي 7-2ابزارها در جدول هر يك از 
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  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در ها به ازاي هر يك از ابزارشاخص تعداد متوسط تراكنش 7-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

تعداد تراكنش به ازاي هر   هاتعداد تراكنش  سيستمي
  ابزار 

 93 37،361،939 399،952 ابزار پذيرش اينترنتي

 118،784،516 10،184 11،664 ابزار پذيرش موبايلي 

 1،132،104،649 176 6،429،276 كارتخوان فروشگاهي

 1،288،251،104 188 6،840،892  مجموع ابزارها

  

باشد كه اختالف قابل توجهي نسبت به متوسط تراكنش مي 10،184تراكنش هر ابزار پذيرش موبايلي  متوسط
باشد. متوسط تعداد تراكنش ابزار پذيرش موبايلي به ترتيب اختالف بيش از تراكنش ساير ابزارها را دارا مي

واحدي با متوسط تعداد تراكنش ابزار پذيرش اينترنتي و كارتخوان فروشگاهي را دارا  10،008و  10،090
هاي اعمال شده بر روي اين ابزار توسط بانك مركزي ج.ا.ا. ين در حالي است كه به دليل ممنوعيتباشد. امي

اال هاي خريد كاين ابزار تنها قادر به ارائه خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه بوده و ارائه سرويس
ميليون تراكنش صادر شده  119باشد. به عبارت ديگر و خدمات و مانده گيري بر روي اين ابزار ممنوع مي

 باشد كه در قياس با تعداد تراكنش پرداخت قبضتوسط اين ابزار تنها تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مي
گردد. اين موضوع در ادامه گزارش دقيق تر مورد و خريد شارژ ساير ابزارها اختالف بسيار زيادي مشاهده مي

  بررسي قرار گرفته است.

  1396 خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در ها به ازاي هر ابزارمتوسط مبلغ تراكنششاخص  8-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

  سيستمي
ها مجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
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با اختالف زيادي نسبت به ساير ابزارهاي  غ كاركرد هر ابزار پذيرش موبايليمتوسط مبل 1396 خردادتا پايان 
 در اختيار ابزار پذيرش آبانرش در رده اول جدول فوق قرار دارد كه الزم به ذكر است كه اين متوسط تا ماه پذي

 آذرماه، متوسط مبالغ اين ابزارها به شدت از ابتداي تعداد اين ابزار اينترنتي قرار داشته كه به دليل افزايش
در گزارش منتشر شده در آذر ماه به بررسي دقيق اين موضع پرداخته شده و داليل آن ذكر ست. كاهش يافته ا

  شده است.

حاوي اطالعات متوسط مبلغ هر تراكنش در هر يك از ابزارهاي پذيرش است. بر اساس اين جدول  9-2جدول 
تي از اين و ابزار پذيرش اينترنهاي ابزار پذيرش موبايلي به طور متوسط كمترين ارزش ريالي را داشته تراكنش

  منظر رتبه نخست را دارد.

  1396 خردادهاي پذيرش در شاخص متوسط مبلغ هر تراكنش در هر يك از ابزار 9-2جدول 

 ابزار پذيرش
  هاتعداد تراكنش

  (ميليون ريال)
 هامجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
متوسط مبلغ هر تراكنش در 

  هر ابزار(ميليون ريال)

  37،361،939 96،429،122 2/58  ابزار پذيرش اينترنتي

 118،784،516 7،817،402 0/07 ابزار پذيرش موبايلي

 1/13  1،132،104،649 1،281،761،717 كارتخوان فروشگاهي

 1،288،251،104 1،386،008،242 1/08 مجموع ابزارها

  

 در شكل 1396 و خرداد هاي ارديبهشتهاي هر ابزار پذيرش، در ماهسهم تعدادي و مبلغي تراكنشتغييرات 
  ترسيم شده است. 2-2
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 1396و خرداد  ارديبهشت هاي پذيرش درهاي هر يك از ابزارمقايسه سهم مبلغي و تعدادي تراكنش 2-2شكل 

  

 1396ماه  خردادهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي در مبلغ تراكنشتعداد و  شود،حظه ميمال 2-2در شكل 
هاي ابزار پذيرش تعداد تراكنش. داشته استرصدي د 39/0و  07/0به ترتيب افزايش  ماه ارديبهشتنسبت 

به نموده است و اين در حالي است درصدي را تجر 18/0اينترنتي در خرداد ماه نسبت به ارديبهش ماه افزايش 
در بررسي تعداد و مبلغ . درصدي داشته است 43/0هاي اين ابزار در مدت مشابه كاهش كه مبلغ تراكنش

هاي كامال درصدي تعداد تراكنش -25/0ها و درصدي مبلغ تراكنش 04/0هاي ابزار موبايلي رشد تراكنش
  رسد.مشهود به نظر مي

و مقايسه  1396 خردادها به ازاي هر نوع ابزار پذيرش براي تغييرات سهم تعدادي و مبلغي تراكنش 3-2شكل 
  دهند. را نشان مي 1395 خردادآن با 
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 1396 خردادو  1395 خردادهاي پذيرش در هاي هر يك از ابزارمقايسه سهم مبلغي و تعدادي تراكنش 3-2شكل 

درصدي را  09/0در حالي كاهش  1396پذيرش كارتخوان فروشگاهي در خرداد ماه  هاي ابزارمبلغ تراكنش
 82/2شابه نرخ رشد هاي اين ابزار در مدت متجربه نموده است كه تعداد تراكنش 1395نسبت به خرداد 

عملكرد ابزار پذيرش اينترنتي كامال در جهت عكس ابزار كارتخوان فروشگاهي  درصدي را تجربه نموده است.
 05/0ها افزايش هاي اين ابزار مبلغ تراكنشدرصدي تعداد تراكنش 12/0باشد به نحوي كه در قبال كاهش مي

 هاي ابزار پذيرش موبايلي نيز همانند ابزار پذيرش اينترنتي باتعداد و مبلغ تراكنشاند. درصدي را تجربه نموده
  ها مواجه بوده است.درصدي در مبلغ تراكنش 04/0درصدي در تعداد و افزايش  7/2كاهش 

  

  خدمت نوع ازاي به شاپرك عملكرد .2,1,5
 خدمات شبكه پرداخت الكترونيك كارتي به سه نوع اصلي خدمت خريد كاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض

به ترتيب نسبت  5-2و  4-2 شكلشوند. در دو گيري تقسيم ميو خريد شارژ تلفن همراه و نيز خدمت مانده
تعدادي و مبلغي هر يك از انواع خدمات خريد كاال و خدمات، پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه و 

  گيري نشان داده شده است. مانده

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبكه شاپرك  99/76 ،1396 ماه خردادمبين آن است كه در  4-2شكل 
درصدي (با توجه به شكل  47/0افزايش ماه گذشته اين سهم از نوع خريد كاال و خدمات بوده كه نسبت به 

33 
 

 

درصد سهم، كمترين سهم از كل خدمات را داشته  21/6گيري نيز با ) داشته است. خدمت مانده6-2شماره 
  است.

  
   1396 خردادسهم تعدادي انواع خدمات ارائه شده شاپرك در  4-2شكل 

مربوط به خدمت  1396 خرداددرصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه  30/96دهد كه نيز نشان مي 5-2شكل 
   لي آن سهم مبلغي صفر دارد.گيري نيز به دليل عدم اثر ماخريد كاال و خدمات بوده است و مانده

  
   1396 خردادها در سهم انواع خدمات از مبلغ تراكنش 5-2شكل 
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ترسيم شده است. دو  6-2 بررسي تغييرات تعدادي و مبلغي در انواع خدمات به صورت ماهانه، شكلبراي 
اي اختالف سهم خدمات در اين دوره يك ماهه هاي ميلهخدمات از كل و شكلاي سهم هر يك از شكل دايره
  دهد. را نشان مي

  

  1396 و خرداد ارديبهشت م مبلغي و تعدادي انواع خدمات درمقايسه سه  6-2شكل 
  

از كل خريد كاال  ، سهم تعدادي خدمت 1396ماه  ارديبهشتشود كه نسبت به مالحظه مي 6-2در شكل 
. سهم اندمواجه بوده كاهشبا  و مانده گيري پرداخت قبض و خريد شارژ تاخدمداشته و  افزايشها تراكنش
داشته  كاهشدرصد  07/0و  39/0رتيب و مانده گيري به تپرداخت قبض و خريد شارژ هاي تراكنشتعدادي 
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صدي مواجه بوده است. سهم در 46/0 افزايشبا  خريد كاال و خدماتهاي تعدادي تراكنشو در مقابل سهم 
 كاهشدرصدي همراه بوده كه ميزان  02/0 كاهشماه با  خردادهاي خريد كاال و خدمات نيز در مبلغي تراكنش

  شده است. افزودههاي پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغي تراكنش سهم به يافته

  . بررسي شده است 1395 خرداد ماهموضوع در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته يعني  اين 7-2در شكل 

 

    
  1396و  1395 خردادمقايسه نسبت مبلغي و تعدادي انواع خدمات در   7-2شكل 

  

هاي خريد كاال و تراكنش عداددرصدي سهم ت 98/6رشد  با همراهشود كه مالحظه مي 7-2 شكلبر اساس 
. تعداد تجربه نموده است 1395ماه  خرداددرصدي نسبت به  12/0نيز افزايش خدمات، سهم مبلغي آن 

درصدي همراه بوده  16/4هاي پرداخت قبض و خريد شارژ نيز در قياس نقطه به نقطه با  كاهش تراكنش
  است.
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  ايمنطقهنفوذ  .2,2
 هاي هر ابزار در كل كشور و در هر استانهاي پذيرش و تعداد تراكنشابزار بيانگر سرانهاي شاخص نفوذ منطقه

. اين شاخص معياري براي سنجش فراگير شدن خدمات پرداخت الكترونيك كارتي در مناطق مختلف است
  . كشور است

 

  سيستمي ضريب نفوذ ابزار پذيرش فعال .2,2,1
هاي پذيرش فعال سيستمي شبكه شاپرك و سرانه آن به ازاي هر آمار تعداد كل هر يك از ابزار 10-2جدول 

كننده خدمات كارت در كل كشور (ضريب نفوذ ابزار پذيرش) را ارائه مصرف 12سال 20فرد باالي  10،000
  دهد. مي

 98/1،174ماه  خردادهاي پذيرش فعال سيستمي در شود ضريب نفوذ مجموع ابزارهمانطور كه مالحظه مي
ه ها متعلق بسال در كشور بوده است. بيشترين ميزان نفوذ اين ابزار 20فرد باالي  10،000ابزار به ازاي هر 
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از شبكه ملي آمار  1390از بخش نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال در هر استان،  سال 20آمار جمعيت افراد باالي  12
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  شده است.در محاسبات منظور 
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  1396 خرداددر  سال 20فرد باالي  10،000هاي پذيرش فعال سيستمي در كشور به ازاي هر ضريب نفوذ ابزار 10-2جدول 

  پذيرش ابزار
 

 ابزار تعداد
 سال در 20جمعيت باالي 

 كشور
ابزار به ازاي  ضريب نفوذ هر

  نفر 10،000هر 
 399،952 ابزار پذيرش اينترنتي

57،541،569 

69/51  

  11،664 2/03 ابزار پذيرش موبايلي

  6،429،276 1،117/33 كارتخوان فروشگاهي

  6،840،892 1،188/86 كل ابزارها

  

داشته  1396ماه  ارديبهشتواحدي نسبت به  88/13ماه افزايش  خردادسرانه ابزار پذيرش در كل كشور در 
  باشد.پذيرش به طور ماهانه طبيعي مي است. اين ميزان رشد ابزارهاي

  

  هاي پذيرش در كشورهاي هر يك از ابزارسرانه تراكنش .2,2,2
هاي هر يك از اين هاي پذيرش و نيز سرانه تراكنشهاي هر يك از ابزارآمار تعداد تراكنش 11-2جدول 

  دهد. سال جاري ارائه مي ماه خردادسال را در  20ها به ازاي افراد باالي ابزار

  1396 خردادكل كشور در  سال 20هاي پذيرش به ازاي جمعيت باالي هاي هريك از ابزارسرانه تعداد تراكنش  11-2جدول 

سال در  20جمعيت باالي   هاتعداد تراكنش ابزار پذيرش
هاي هر ابزارسرانه تراكنش  كشور

 37،361،939 ابزار پذيرش اينترنتي

57،541،569 

0/65 

 2/06 118،784،516 ابزار پذيرش موبايلي

 19/67 1،132،104،649 كارتخوان فروشگاهي

 1،288،251،104 22/39  هاكل ابزار
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 39/22ماه سال جاري  خردادسال، در  20شود به ازاي هر فرد باالي مالحظه مي 11-2همانطور كه در جدول 
عدد تراكنش پرداخت الكترونيكي صورت گرفته است و بيشترين سرانه تعداد تراكنش متعلق به كارتخوان 

  سال بوده است.  20هر فرد باالي  تراكنش براي 67/19فروشگاهي با 

  

تعداد و تعداد سرانه كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در  .2,2,3
  هر استان

تمي هاي فعال سيسهاي پذيرش، تعداد و سرانه هر يك از ابزاربزارنحوه توزيع و ميزان نفوذ ابه منظور بررسي 
گيرد. شايان توجه است كه برخالف كارتخوان فروشگاهي، خدمات هاي مختلف مورد بررسي قرار ميدر استان

يز ن لزوما به منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از ساير نقاط كشور هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزار
 هاي پذيرش اينترنتي و موبايلي براي هرها فراهم است. بنابراين سرانه ابزارامكان استفاده از خدمات اين ابزار

استان معناي دقيقي نداشته و صرفا تعداد توزيع شده اين دو ابزار پذيرش در بخش بعدي مورد توجه قرار 
استان داراي بيشترين  5فروشگاهي فعال سيستمي در كارتخوان گيرد. اطالعات مربوط به تعداد توزيع شده مي

در  ارديبهشتنسبت به ماه  1396 خردادماه  تغييرات آن در و كمترين تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال و
  ارائه شده است. 12-2جدول 

  1396 و خرداد ارديبهشتتعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در دو ماه پنج استان داراي بيشترين  12-2جدول 

  درصد تغييرات  ميزان تغييرات  1396خرداد   1396ارديبهشت   نام استان

 %1/49 22،480 1،534،791 1،512،311 تهران

 %0/35 1،631 461،818 460،187 خراسان رضوي

 %0/89 3،955 450،657 446،702 اصفهان

 %0/77 2،701 353،380 350،679 فارس

 %1/10 3،253 298،186 294،933 مازندران

  

39 
 

 

هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و مازندران به ترتيب داراي بيشترين تعداد كارتخوان استان
هاي فروشگاهي ، تعداد كارتخوان خردادشايان توجه است كه در ماه . باشندمي 1396 خردادفروشگاهي فعال در 

و  رو به رو بوده درصدي 16/5با رشد ها قابل تشخيص نبوده است، فعال سيستمي كه استان محل نصب آن
 1396 ماه خردادابزار در  50،299اه به م1396ماه  ارديبهشتعدد در  47،832 تعداد اين دست از كارتخوان از

   رسيده است. 

، شكل زير تغييرات تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر يك از 12-2بر اساس اطالعات جدول 
  دهد.نشان مي ماه ارديبهشتنسبت به  1396ماه  خردادها را در استان
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هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و مازندران به ترتيب داراي بيشترين تعداد كارتخوان استان
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و  رو به رو بوده درصدي 16/5با رشد ها قابل تشخيص نبوده است، فعال سيستمي كه استان محل نصب آن
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، شكل زير تغييرات تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر يك از 12-2بر اساس اطالعات جدول 
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  1396 ارديبهشتنسبت به ماه  1396 خرداددر  تغيير در تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان  8-2شكل 
 

مثبت  استان 28در  ماه ارديبهشتهاي فروشگاهي نسبت به ماه نرخ رشد تعداد كارتخوان 1396ماه  خرداددر 
 باشد.مي خوزستاندر اختيار استان  يعدد 4،618افزايش بوده و در اين بين بيشترين تغيير تعداد ابزار با 

هاي فعال عددي در تعداد كارتخوان 6و  57، 1،406ز به ترتيب با كاهش هاي بوشهر، مركزي و قم نياستان
  اند.مواجه بوده

41 
 

 

 دهد و مبين آن استهاي كشور را نشان ميتعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در استان 9-2شكل 
 يع شدهتهران توزها، در استان تعداد اين ابزار با اختالف زيادي نسبت به ساير استانكه همچنان بيشترين 

  است.

  
  1396 خرداددر  تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان  9-2شكل 
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استفاده از خدمات پرداخت  يكه متقاض سال 20 يهر فرد باال يبه ازا يكارتخوان فروشگاه يعدر ادامه توز
 يرشبزار پذا ينقرار گرفته است. اطالعات مربوط به تعداد سرانه ا يهستند، در هر استان مورد بررس يكالكترون
  .ارائه شده است 13-2كشور، در جدول  يهااز استان يكسال در هر  20 يافراد باال يبه ازا

  1396و خرداد  ارديبهشت سال در 20به ازاي افراد  باالي  هاي فروشگاهي فعال سيستميتعداد سرانه استاني كارتخوان  13-2جدول 

  نام استان
 تعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي

  درصد تغييرات
  1396خرداد   1396ارديبهشت 

 %0/54 0/158 0/157 يزد

 %1/49 0/157 0/155 تهران

 %1/07 0/140 0/138 هرمزگان

 %0/00 0/131 0/131 سمنان

 %1/39- 0/128 0/129 بوشهر

 %0/73 0/122 0/121 البرز

 %1/10 0/121 0/119 مازندران

 %0/89 0/117 0/116 اصفهان

 %0/70 0/115 0/114 خراسان جنوبي

 %1/07 0/108 0/107 چهارمحال و بختياري

 %0/01- 0/107 0/107 قم

 %0/82 0/105 0/104 گلستان

 %0/35 0/104 0/103 خراسان رضوي

 %1/15 0/102 0/101 قزوين

 %1/63 0/102 0/100 كهگيلويه و بوير احمد

 %0/11 0/099 0/099 كردستان

 %0/77 0/099 0/098 فارس

 %2/70 0/099 0/096 ايالم
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  نام استان
 تعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي

  درصد تغييرات
  1396خرداد   1396ارديبهشت 

 %0/50 0/098 0/097 كرمان

 %0/53 0/097 0/097 زنجان

 %0/86 0/097 0/096 گيالن

 %0/05- 0/096 0/096 مركزي

 %0/95 0/095 0/094 اردبيل

 %0/75 0/092 0/092 آذربايجان شرقي

 %0/33 0/090 0/090 آذربايجان غربي

 %1/58 0/089 0/088 خوزستان

 %1/08 0/087 0/086 خراسان شمالي

 %0/69 0/085 0/084 همدان

 %0/86 0/073 0/073 كرمانشاه

بلوچستانسيستان و   0/069 0/070 0/95% 

 %1/26 0/069 0/069 لرستان

  .13-2*ادامه جدول 

ي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي به ازاي شـود كه بيشـترين تعداد سرانه  مالحظه مي 10-2در شـكل  
  و هرمزگان تعلق داشته است. ، تهرانزديسال به ترتيب به استان  20افراد باالي 
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استفاده از خدمات پرداخت  يكه متقاض سال 20 يهر فرد باال يبه ازا يكارتخوان فروشگاه يعدر ادامه توز
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 %0/86 0/097 0/096 گيالن

 %0/05- 0/096 0/096 مركزي

 %0/95 0/095 0/094 اردبيل

 %0/75 0/092 0/092 آذربايجان شرقي

 %0/33 0/090 0/090 آذربايجان غربي

 %1/58 0/089 0/088 خوزستان

 %1/08 0/087 0/086 خراسان شمالي

 %0/69 0/085 0/084 همدان

 %0/86 0/073 0/073 كرمانشاه

بلوچستانسيستان و   0/069 0/070 0/95% 

 %1/26 0/069 0/069 لرستان

  .13-2*ادامه جدول 

ي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي به ازاي شـود كه بيشـترين تعداد سرانه  مالحظه مي 10-2در شـكل  
  و هرمزگان تعلق داشته است. ، تهرانزديسال به ترتيب به استان  20افراد باالي 
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   1396 خرداد سال در 20سرانه تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان به ازاي افراد باالي   10-2شكل 

  

عدد به ازاي هر فرد  1189/0، تعداد سرانه اين ابزار در كل كشور 1396ماه  خرداددر 10-2بر اساس جدول 
   باشد.سال) مي 20فرد باالي  10،000زاي هر ابزار به ا 1،189سال ( 20باالي 

  

  هاي پذيرش اينترنتي و موبايلي فعال سيستميتعداد ابزار .2,2,4
رداخت براي انجام عمليات پ هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزارهمانطور كه قبال ذكر شد، امكان استفاده از 

الكترونيكي (بر خالف كارتخوان فروشگاهي) به دليل اينكه نياز به حضور فيزيكي ابزار كارت ندارد، لزوما به 
هاي پذيرش منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از ساير نقاط كشور نيز امكان استفاده از خدمات اين ابزار

ها ن ابزارتنها تعداد ايها براي بررسي معناي دقيقي نداشته و اد سرانه اين ابزارباشد. لذا محاسبه تعدميسر مي
45 

 

 

شود. شايان ذكر است كه اين اطالعات بر مبناي آدرس و استان ثبت شده در هاي كشور بررسي ميدر استان
  اطالعات پذيرندگان ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي محاسبه شده است.

رندگان ثبت هاي محل استقرار پذيفعال سيستمي به تفكيك استان هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزارتعداد 
  ترسيم شده است. 11-2شده در سوييچ شاپرك، در شكل 

  
  1396 خردادهاي كشور در مي در استاني و موبايلي فعال سيستنترنتيا هاي پذيرشتعداد ابزار 11-2شكل 

مبين آن است كه در هر دو ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي فعال سيستمي، بيشترين ابزارها در  11-2شكل 
  فعال هستند.  كرمانو  هاي تهران، خراسان رضوياستان
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در  هاي كارتخوان فروشگاهيتعداد سرانه تراكنش .2,2,5
  هاي كشوراستان

پذيرشي كه در انجام عمليات پرداخت الكترونيكي نيازي به ارائه فيزيك كارت بانكي ندارد  هايابزاراستفاده از 
) بر خالف كارتخوان فروشگاهي لزوما به منطقه و يا استان خاصي پذيرش اينترنتي و موبايلي (يعني ابزارهاي

هر يك از پذيرندگان آن به يك استان خاص تعلق ها (كه به وسيله اين ابزار تعلق نداشته و انجام تراكنش
ها دارند) از نقاط مختلف كشور امكان پذير است. به همين دليل شكل زير به منظور نمايش تعداد سرانه تراكنش

راي هاي مختلف بصرفا براي ابزار كارتخوان فروشگاهي (كه موقعيت محلي براي آن معني دار بوده) در استان
  ترسيم شده است.  1396ماه  خرداد

  
  1396 خرداددر سال در هر استان  20هاي كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد باالي تعداد سرانه تراكنش 12-2شكل 

47 
 

 

نخست تعداد در سه جايگاه  بوشهرو  تهران هاي هرمزگان،شود استانمالحظه مي 12-2همانطور كه در شكل 
اند و كرمانشاه، سال در هر استان، قرار گرفته 20هاي كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد باالي سرانه تراكنش

  اند.داشتهماه  خردادهاي اين ابزار را در نيز كمترين تعداد سرانه تراكنش و اردبيل لرستان
  

  هاهاي پراكندگي مبلغي تراكنششاخص .2,3
هاي تراكنش يدامنه مبلغشود. بدين منظور ابتدا ها پرداخته ميتر مبالغ تراكنشدر اين قسمت به بررسي دقيق

هاي شود. سپس نسبت دهكي براي كل ابزارهاي پذيرش و نيز دهكهر سه ابزار پذيرش به تفكيك ارائه مي
  شود.ه ميقيمتي به تفكيك هر خدمت و به طور همزمان به تفكيك نوع ابزار ارائ

  

  هاي ابزارهاي پذيرش شبكهدامنه مبلغي تراكنش .2,3,1
هاي هر سه ابزارهاي پذيرش يعني كارتخوان فروشگاهي، در اين بخش از گزارش شكل دامنه مبلغي تراكنش

  گيرد. مي ترسيم شده و مورد بررسي قرار 1396ماه  خردادابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي در 

هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي ترسيم شده است، كه در آن دامنه مبلغي تراكنش 13-2اساس شكل بر 
 بازه ينا كه اندقرار گرفته يالر 150،000تا  50،001 بازه در هاتراكنش شود كه بيشترين تعدادمالحظه مي

 50،000 يرها با مبلغ زدرصد تعداد تراكنش 49/27ماه،  ينا در .گيرديها را در بر مدرصد از كل تراكنش 61/25
ها با مبلغ درصد تراكنش 87/27و  يالر 250،000تا  50،001 يها در بازه مبلغدرصد تراكنش 57/37 يال،ر

  اند. ريال انجام گرفته 250،000 يباال
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  اند. ريال انجام گرفته 250،000 يباال



48

48 
 

 

  
  1396 خردادهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 13-2شكل 

 
 با ريال در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر 50،000هاي با مبلغ زير ، تعداد تراكنش1396 ماه خرداددر 

 250،000 ريال و 50،001هاي با مبلغ بين عدد تراكنش بوده است. همچنين تعداد تراكنش 311،161،921
ريال برابر با  250،001هاي با مبلغ باالي عدد تراكنش بوده و كل تعداد تراكنش 425،387،898ريال برابر با 

بيان  توانباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي ميعدد تراكنش مي 315،553،264
ميليون ريال  5كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 90نمود كه بيش از 

  باشد. مي

  هاي ابزار پذيرش اينترنتي است. ترسيم كننده دامنه مبلغي تراكنش 14-2شكل 

49 
 

 

  
  1396 دخرداهاي ابزار پذيرش اينترنتي (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 14-2شكل 

  

 ها درهاي انجام شده توسط ابزار پذيرش اينترنتي، مبين آن است بيشترين تعداد تراكنشدامنه مبلغي تراكنش

در  .گيردها را در بر ميدرصد از كل تراكنش 34/21و اين بازه  اندريال قرار گرفته 150،000تا  50،001بازه 
  هزار ريال هستند. 250،000داراي مبلغ كمتر از  هادرصد كل تراكنش 62/65اين ابزار پذيرش حدود 

  دهد.هاي ابزار پذيرش موبايلي را نمايش مينيز دامنه مبلغي تراكنش 15-2شكل 
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  1396 خردادهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 13-2شكل 

 
 با ريال در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر 50،000هاي با مبلغ زير ، تعداد تراكنش1396 ماه خرداددر 

 250،000 ريال و 50،001هاي با مبلغ بين عدد تراكنش بوده است. همچنين تعداد تراكنش 311،161،921
ريال برابر با  250،001هاي با مبلغ باالي عدد تراكنش بوده و كل تعداد تراكنش 425،387،898ريال برابر با 

بيان  توانباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي ميعدد تراكنش مي 315،553،264
ميليون ريال  5كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 90نمود كه بيش از 

  باشد. مي

  هاي ابزار پذيرش اينترنتي است. ترسيم كننده دامنه مبلغي تراكنش 14-2شكل 
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  1396 دخرداهاي ابزار پذيرش اينترنتي (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 14-2شكل 

  

 ها درهاي انجام شده توسط ابزار پذيرش اينترنتي، مبين آن است بيشترين تعداد تراكنشدامنه مبلغي تراكنش

در  .گيردها را در بر ميدرصد از كل تراكنش 34/21و اين بازه  اندريال قرار گرفته 150،000تا  50،001بازه 
  هزار ريال هستند. 250،000داراي مبلغ كمتر از  هادرصد كل تراكنش 62/65اين ابزار پذيرش حدود 

  دهد.هاي ابزار پذيرش موبايلي را نمايش مينيز دامنه مبلغي تراكنش 15-2شكل 
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  1396 خردادهاي ابزار پذيرش موبايل (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 15-2شكل 

  

هاي ابزار پذيرش موبايلي، شرايط كامال متفاوت با ابزار پذيرش اينترنتي شكل دامنه مبلغي تراكنش در بررسي
 20،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد مجموع تراكنش 25/40باشد؛ به نحوي كه و كارتخوان فروشگاهي مي

توجه با استفاده عموم جامعه از  اند. باريال بوده 50،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد تراكنش 17/67ريال و 
ريالي و همچنين اقبال فراوان ابزار پذيرش موبايلي به منظور تهيه  50،000هاي شارژ با مبلغ در حدود كارت
هاي موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از توان حضور حداكثري تراكنشهاي شارژ اپراتورهاي مختلف، ميكارت

ممنوعيت ارائه خدمت خريد كاال و خدمات با استفاده كر است كه با توجه بر شايان ذ ريال توجيه نمود. 50،000
، شكل فوق صرفا نمايشي از دامنه مبلغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا.  1394ابزار پذيرش موبايلي در مهر ماه 

خدمت  رباشد. نكته قابل توجه دخدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذيرش موبايلي مي
ميليون  2پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذيرش موبايلي، اعمال محدوديت سقف مبلغي 

   .باشدها با مبلغ حداكثر تا اين سقف ميبه خوبي نمايانگر انجام تراكنش 15-2باشد كه شكل ريالي مي
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  هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش .2,3,2
هايي نظير درآمد، ثروت و ... محاسبه گيري نابرابري در توزيع ارزشبه منظور اندازه 13شاخص نسبت دهكي

رداخت الكترونيك هاي پها، بيانگر توزيع نابرابري مبلغي تراكنشمحاسبه اين نسبت براي مبلغ تراكنششود. مي
يار مبالغ بسيار ريز و يا بسهاي با دهنده حذف تراكنشباشد كه روند كاهشي آن در طول زمان نشانكارتي مي

 1396 خردادهاي شبكه شاپرك را در شاخص نسبت دهكي مبلغ تراكنش 12-2شود. جدول بزرگ تعريف مي
  ارائه نموده است.  1395در مقايسه با ماه گذشته و نيز ماه مشابه سال 

  شاخص نسبت دهكي مقايسه تغييرات ماهانه و نقطه به نقطه  14-2جدول 

 محاسبه نسبت دهكي

  مقايسه نقطه به نقطه مقايسه ماهانه

  1396 خرداد 1396 ارديبهشت
درصد 
  تغييرات

  1396 خرداد  1395 خرداد
درصد 
  تغييرات

 هايميانگين مبالغ تراكنش
 %22/16- 12،820،678/009،979،662/55 %9،551،702/85 9،979،662/55 4/48  دهك دهم (ريال)

هاي ن مبالغ تراكنشميانگي
 دهك اول (ريال)

14،036/88 13،916/49 -0/86% 9،224/00 13،916/49 50/87% 

نسبت متوسط قيمت دهك 
 دهم به دهك اول

680/47 717/11 5/38% 1،389/93 717/11 -48/41% 

  

درصدي و در قياس نقطه به نقطه كاهش  38/5نسبت دهكي در مقايسه ماهانه رشد  شود كهمالحظه مي
 87/50هاي دهك اول رشد متوسط مبلغي تراكنش درصدي داشته است. در قياس نقطه به نقطه، 41/48

هاي دهك اول در ارزش تراكنش افزايشبه  مربوط توانرا مي افزايشدرصدي را تجربه نموده است كه اين 
افزايش متوسط مبلغ در قياس ماهانه به دليل . دانست 1395ماه سال  خردادنسبت به  1396سال  خرداد

نسبت متوسط دهكي با دهك اول،  هايتراكنش متوسط مبالغ كاهش همچنين و هاي دهك دهمتراكنش
ها را درصد مجموع مبالغ تراكنش 87هاي دهك دهم در مجموع مبلغ تراكنش .همراه بوده است افزايش
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680/47 717/11 5/38% 1،389/93 717/11 -48/41% 
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افزايش متوسط مبلغ در قياس ماهانه به دليل . دانست 1395ماه سال  خردادنسبت به  1396سال  خرداد

نسبت متوسط دهكي با دهك اول،  هايتراكنش متوسط مبالغ كاهش همچنين و هاي دهك دهمتراكنش
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هاي داراي مبلغ(خريد كاال و خدمات و پرداخت قبض و درصد تراكنش 10دهد. به عبارت ديگر تشكيل مي
  اند.هاي مالي را به خود اختصاص دادهكل مبلغ تراكنشدرصد  87خريد شارژ) 

  
  ه دهك اول قيمتيدهك دهم ب روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

ه است، ب داشته افزايشيماه روند  ارديبهشتنسبت به  1396 ماه خردادفوق، نسبت دهكي در  شكلبا توجه به 
را تجربه نموده  يواحد 37نزديك به  افزايش ارديبهشتنسبت به  1396 خردادطوري كه نسبت دهكي در 

  است. 

  

  پذيرش ابزارهاي قيمتي هر خدمت به تفكيك بررسي دهك .2,3,3
 "خريد كاال و خدمات"هاي قيمتي هر دو خدمت ها، دهكتر مبالغ تراكنشدر اين بخش به منظور بررسي دقيق

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه"و 
 ا به تفكيك ابزارهاي پذيرشاطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت خريد كاال ر 15-2جدول

  ارائه نموده است. 
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  1396 خردادهاي ابزار پذيرش موبايل (بر حسب ريال) در دامنه مبلغي تراكنش 15-2شكل 

  

هاي ابزار پذيرش موبايلي، شرايط كامال متفاوت با ابزار پذيرش اينترنتي شكل دامنه مبلغي تراكنش در بررسي
 20،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد مجموع تراكنش 25/40باشد؛ به نحوي كه و كارتخوان فروشگاهي مي

توجه با استفاده عموم جامعه از  اند. باريال بوده 50،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد تراكنش 17/67ريال و 
ريالي و همچنين اقبال فراوان ابزار پذيرش موبايلي به منظور تهيه  50،000هاي شارژ با مبلغ در حدود كارت
هاي موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از توان حضور حداكثري تراكنشهاي شارژ اپراتورهاي مختلف، ميكارت

ممنوعيت ارائه خدمت خريد كاال و خدمات با استفاده كر است كه با توجه بر شايان ذ ريال توجيه نمود. 50،000
، شكل فوق صرفا نمايشي از دامنه مبلغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا.  1394ابزار پذيرش موبايلي در مهر ماه 

خدمت  رباشد. نكته قابل توجه دخدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذيرش موبايلي مي
ميليون  2پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذيرش موبايلي، اعمال محدوديت سقف مبلغي 

   .باشدها با مبلغ حداكثر تا اين سقف ميبه خوبي نمايانگر انجام تراكنش 15-2باشد كه شكل ريالي مي
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  هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش .2,3,2
هايي نظير درآمد، ثروت و ... محاسبه گيري نابرابري در توزيع ارزشبه منظور اندازه 13شاخص نسبت دهكي

رداخت الكترونيك هاي پها، بيانگر توزيع نابرابري مبلغي تراكنشمحاسبه اين نسبت براي مبلغ تراكنششود. مي
يار مبالغ بسيار ريز و يا بسهاي با دهنده حذف تراكنشباشد كه روند كاهشي آن در طول زمان نشانكارتي مي

 1396 خردادهاي شبكه شاپرك را در شاخص نسبت دهكي مبلغ تراكنش 12-2شود. جدول بزرگ تعريف مي
  ارائه نموده است.  1395در مقايسه با ماه گذشته و نيز ماه مشابه سال 

  شاخص نسبت دهكي مقايسه تغييرات ماهانه و نقطه به نقطه  14-2جدول 

 محاسبه نسبت دهكي

  مقايسه نقطه به نقطه مقايسه ماهانه

  1396 خرداد 1396 ارديبهشت
درصد 
  تغييرات

  1396 خرداد  1395 خرداد
درصد 
  تغييرات

 هايميانگين مبالغ تراكنش
 %22/16- 12،820،678/009،979،662/55 %9،551،702/85 9،979،662/55 4/48  دهك دهم (ريال)

هاي ن مبالغ تراكنشميانگي
 دهك اول (ريال)

14،036/88 13،916/49 -0/86% 9،224/00 13،916/49 50/87% 

نسبت متوسط قيمت دهك 
 دهم به دهك اول

680/47 717/11 5/38% 1،389/93 717/11 -48/41% 

  

درصدي و در قياس نقطه به نقطه كاهش  38/5نسبت دهكي در مقايسه ماهانه رشد  شود كهمالحظه مي
 87/50هاي دهك اول رشد متوسط مبلغي تراكنش درصدي داشته است. در قياس نقطه به نقطه، 41/48

هاي دهك اول در ارزش تراكنش افزايشبه  مربوط توانرا مي افزايشدرصدي را تجربه نموده است كه اين 
افزايش متوسط مبلغ در قياس ماهانه به دليل . دانست 1395ماه سال  خردادنسبت به  1396سال  خرداد

نسبت متوسط دهكي با دهك اول،  هايتراكنش متوسط مبالغ كاهش همچنين و هاي دهك دهمتراكنش
ها را درصد مجموع مبالغ تراكنش 87هاي دهك دهم در مجموع مبلغ تراكنش .همراه بوده است افزايش

                                                 

 
 7-2-7رجوع شود به پيوست  13
  

51 
 

 

  هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش .2,3,2
هايي نظير درآمد، ثروت و ... محاسبه گيري نابرابري در توزيع ارزشبه منظور اندازه 13شاخص نسبت دهكي

رداخت الكترونيك هاي پها، بيانگر توزيع نابرابري مبلغي تراكنشمحاسبه اين نسبت براي مبلغ تراكنششود. مي
يار مبالغ بسيار ريز و يا بسهاي با دهنده حذف تراكنشباشد كه روند كاهشي آن در طول زمان نشانكارتي مي

 1396 خردادهاي شبكه شاپرك را در شاخص نسبت دهكي مبلغ تراكنش 12-2شود. جدول بزرگ تعريف مي
  ارائه نموده است.  1395در مقايسه با ماه گذشته و نيز ماه مشابه سال 

  شاخص نسبت دهكي مقايسه تغييرات ماهانه و نقطه به نقطه  14-2جدول 

 محاسبه نسبت دهكي

  مقايسه نقطه به نقطه مقايسه ماهانه

  1396 خرداد 1396 ارديبهشت
درصد 
  تغييرات

  1396 خرداد  1395 خرداد
درصد 
  تغييرات

 هايميانگين مبالغ تراكنش
 %22/16- 12،820،678/009،979،662/55 %9،551،702/85 9،979،662/55 4/48  دهك دهم (ريال)

هاي ن مبالغ تراكنشميانگي
 دهك اول (ريال)

14،036/88 13،916/49 -0/86% 9،224/00 13،916/49 50/87% 

نسبت متوسط قيمت دهك 
 دهم به دهك اول

680/47 717/11 5/38% 1،389/93 717/11 -48/41% 

  

درصدي و در قياس نقطه به نقطه كاهش  38/5نسبت دهكي در مقايسه ماهانه رشد  شود كهمالحظه مي
 87/50هاي دهك اول رشد متوسط مبلغي تراكنش درصدي داشته است. در قياس نقطه به نقطه، 41/48

هاي دهك اول در ارزش تراكنش افزايشبه  مربوط توانرا مي افزايشدرصدي را تجربه نموده است كه اين 
افزايش متوسط مبلغ در قياس ماهانه به دليل . دانست 1395ماه سال  خردادنسبت به  1396سال  خرداد

نسبت متوسط دهكي با دهك اول،  هايتراكنش متوسط مبالغ كاهش همچنين و هاي دهك دهمتراكنش
ها را درصد مجموع مبالغ تراكنش 87هاي دهك دهم در مجموع مبلغ تراكنش .همراه بوده است افزايش

                                                 

 
 7-2-7رجوع شود به پيوست  13
  

52 
 

 

هاي داراي مبلغ(خريد كاال و خدمات و پرداخت قبض و درصد تراكنش 10دهد. به عبارت ديگر تشكيل مي
  اند.هاي مالي را به خود اختصاص دادهكل مبلغ تراكنشدرصد  87خريد شارژ) 

  
  ه دهك اول قيمتيدهك دهم ب روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

ه است، ب داشته افزايشيماه روند  ارديبهشتنسبت به  1396 ماه خردادفوق، نسبت دهكي در  شكلبا توجه به 
را تجربه نموده  يواحد 37نزديك به  افزايش ارديبهشتنسبت به  1396 خردادطوري كه نسبت دهكي در 

  است. 

  

  پذيرش ابزارهاي قيمتي هر خدمت به تفكيك بررسي دهك .2,3,3
 "خريد كاال و خدمات"هاي قيمتي هر دو خدمت ها، دهكتر مبالغ تراكنشدر اين بخش به منظور بررسي دقيق

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه"و 
 ا به تفكيك ابزارهاي پذيرشاطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت خريد كاال ر 15-2جدول

  ارائه نموده است. 
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هاي داراي مبلغ(خريد كاال و خدمات و پرداخت قبض و درصد تراكنش 10دهد. به عبارت ديگر تشكيل مي
  اند.هاي مالي را به خود اختصاص دادهكل مبلغ تراكنشدرصد  87خريد شارژ) 

  
  ه دهك اول قيمتيدهك دهم ب روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

ه است، ب داشته افزايشيماه روند  ارديبهشتنسبت به  1396 ماه خردادفوق، نسبت دهكي در  شكلبا توجه به 
را تجربه نموده  يواحد 37نزديك به  افزايش ارديبهشتنسبت به  1396 خردادطوري كه نسبت دهكي در 

  است. 

  

  پذيرش ابزارهاي قيمتي هر خدمت به تفكيك بررسي دهك .2,3,3
 "خريد كاال و خدمات"هاي قيمتي هر دو خدمت ها، دهكتر مبالغ تراكنشدر اين بخش به منظور بررسي دقيق

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه"و 
 ا به تفكيك ابزارهاي پذيرشاطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت خريد كاال ر 15-2جدول

  ارائه نموده است. 
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هاي داراي مبلغ(خريد كاال و خدمات و پرداخت قبض و درصد تراكنش 10دهد. به عبارت ديگر تشكيل مي
  اند.هاي مالي را به خود اختصاص دادهكل مبلغ تراكنشدرصد  87خريد شارژ) 

  
  ه دهك اول قيمتيدهك دهم ب روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

ه است، ب داشته افزايشيماه روند  ارديبهشتنسبت به  1396 ماه خردادفوق، نسبت دهكي در  شكلبا توجه به 
را تجربه نموده  يواحد 37نزديك به  افزايش ارديبهشتنسبت به  1396 خردادطوري كه نسبت دهكي در 

  است. 

  

  پذيرش ابزارهاي قيمتي هر خدمت به تفكيك بررسي دهك .2,3,3
 "خريد كاال و خدمات"هاي قيمتي هر دو خدمت ها، دهكتر مبالغ تراكنشدر اين بخش به منظور بررسي دقيق

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه"و 
 ا به تفكيك ابزارهاي پذيرشاطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت خريد كاال ر 15-2جدول

  ارائه نموده است. 
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  متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت خريد كاال و خدمات به ازاي هر ابزار پذيرش   15-2جدول 

  دهك قيمتي
  متوسط مبالغ هر دهك در هر يك از ابزارهاي پذيرش

  (مبالغ بر حسب ريال)
  ينترنتيا رشيپذ ابزار يفروشگاه كارتخوان

 15،029/14 9،520/96 دهك اول

 23،674/23  34،466/54  دهك دوم

 53،517/13 42،025/49 دهك سوم

 82،100/78 61،593/09 دهك چهارم

 110،939/17 99،296/44 دهك پنجم

 161،049/03 148،110/49 دهك ششم

 227،741/01 222،415/76 دهك هفتم

 416،806/98  350،568/49 هشتمدهك 

 664،991/83 1،300،887/14 دهك نهم

  23،806،720/74  11،337،710/69 دهك دهم
 * ارائه خدمت خريد كاال و خدمات از طريق ابزار پذيرش موبايلي ممنوع و متوقف شده است. 

  

كاال و خدمات در هاي خريد شود كه متوسط مبلغ تراكنشميبا توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه 
هاي آخر قيمتي در ابزار پذيرش اينترنتي باالتر از ابزار كارتخوان فروشگاهي است، اين امر مويد اين دهك

در خدمت  .شودتري به كار گرفته ميموضوع است كه ابزار پذيرش اينترنتي براي خريد كاال و خدمات با ارزش
كارتخوان  يهادرصد تراكنش 90به طور متوسط  اعداد جدول مبين آن است كه خريد كاال و خدمات 

   بوده است. يالير 1،000،000كمتر از با مبلغ كاال و خدمت  يدمربوط خر يفروشگاه
  براي مقايسه بهتر ترسيم شده است. 17-2 شكلاطالعات اين جدول در 
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  1396 خردادهاي قيمتي در خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه در متوسط مبالغ دهك 18-2شكل 

ريال محدود شده است تا اختالف متوسط  2،500,000به علت نمايش بهتر، دهك دهم به  18-2در شكل 
هاي ديگر قابل تشخيص باشد. متوسط مبلغ دهك دهم خدمت پرداخت قبض و خريد قيمت ابزارها در دهك

هاي و متوسط مبلغ دهك دهم تراكنشريال  20،932،341حدود شارژ تلفن همراه در ابزار پذيرش اينترنتي 
است. اين در حالي است كه در ابزار  بودهريال  2،838،358حدود اين خدمت در ابزار كارتخوان فروشگاهي در 

ميليون ريالي اعمال شده از سوي بانك مركزي  2محدوديت سقف مبلغي پذيرش موبايلي احتماال به دليل 
بوده است كه نسبت به دو ابزار پذيرش ديگر، به طور قابل  329،557ج.ا.ا.، متوسط مبلغ دهك دهم حدود 

 است. اي كمترمالحظه

  

  

  

  

55 
 

 

  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 20،000/00 20،000/00 138،848/97 دهك چهارم

 20،000/00 21،754/51 205،580/94 دهك پنجم

 44،793/08 45،387/85 297،182/54 دهك ششم

 50،000/00 51،257/82 440،186/34 دهك هفتم

 54،500/00 660،014/70  85،595/56 هشتم دهك

 167،075/39 101،654/03 1،156،576/03 دهك نهم

  2،838،357/67 329،557/46 20،932،341/00 دهك دهم

  16-2*ادامه جدول 

رسد كه از ابزار كارتخوان فروشگاهي و نيز ابزار پذيرش موبايلي به نظر مي 16-2با توجه به اطالعات جدول 
شود. به طوري كه بيشترين تعداد به طور عمده براي خريد كارت شارژهاي تلفن همراه اعتباري استفاده مي

ه توسط كارتخوان فروشگاهي، تراكنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه صورت گرفت
هاي اين ابزار (سه دهك درصد تراكنش 30ريالي بوده است كه به طور متوسط  20،000خريد كارت شارژ 
ريالي انجام  50،000هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي) با مبلغ درصد تراكنش 10گيرد و قيمتي) را در بر مي

در  هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي)درصد تراكنش 10گرفته است. اين در حالي است كه به طور متوسط 
رسد كه به طور . به عبارتي اين طور به نظر ميريالي انجام شده است 20،000ابزار پذيرش موبايلي با مبلغ 

هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 10هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي و درصد تراكنش 40متوسط حداقل 
ت شارژ تلفن همراه اعتباري بوده است. مقايسه متوسط مبالغ هر دهك مبين آن موبايلي مربوط به خريد كار

هاي پاياني اختالف متوسط مبالغ ابزار پذيرش اينترنتي با دو ابزار ديگر در خدمت پرداخت است كه در دهك
ف لاز جمله علل بيشتر بودن متوسط مبلغ دهك هاي مخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه قابل مالحظه است.

  باشد.ي ميهاي اينترنتهاي متولي دريافت ماليات و عوارض از درگاهدر ابزار پذيرش اينترنتي، استفاده اكثر نهاد

 را به تفكيك شارژ تلفن همراه يددر خدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 18-2شكل 
  دهد.ابزارهاي پذيرش نشان مي
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 1396 خرداددر  كاال و خدمات يددر خدمت خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 17-2شكل 

  

ريال محدود شده است تا اختالف  15،000،000در شكل فوق به علت نمايش بهتر، متوسط مبلغ دهك دهم به 
د هاي خريمتوسط قيمت ابزارها در دهك هاي ديگر قابل تشخيص باشد. متوسط مبلغ دهك دهم تراكنش

  ريال بوده است. 23،806،721ينترنتي حدود كاال و خدمات توسط ابزار پذيرش ا

اطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه  14-2جدول
  را به تفكيك ابزارهاي پذيرش ارائه نموده است.

  هاي قيمتي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه به ازاي هر ابزار پذيرشمتوسط مبالغ دهك  16-2جدول 

  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 9،867/61 9،206/48 14،690/98 دهك اول

 17،155/95 10،533/09 42،641/56 دهك دوم

 20،000/00 14،265/53 78،347/79 دهك سوم
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  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 20،000/00 20،000/00 138،848/97 دهك چهارم

 20،000/00 21،754/51 205،580/94 دهك پنجم

 44،793/08 45،387/85 297،182/54 دهك ششم

 50،000/00 51،257/82 440،186/34 دهك هفتم

 54،500/00 660،014/70  85،595/56 هشتم دهك

 167،075/39 101،654/03 1،156،576/03 دهك نهم

  2،838،357/67 329،557/46 20،932،341/00 دهك دهم

  16-2*ادامه جدول 

رسد كه از ابزار كارتخوان فروشگاهي و نيز ابزار پذيرش موبايلي به نظر مي 16-2با توجه به اطالعات جدول 
شود. به طوري كه بيشترين تعداد به طور عمده براي خريد كارت شارژهاي تلفن همراه اعتباري استفاده مي

ه توسط كارتخوان فروشگاهي، تراكنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه صورت گرفت
هاي اين ابزار (سه دهك درصد تراكنش 30ريالي بوده است كه به طور متوسط  20،000خريد كارت شارژ 
ريالي انجام  50،000هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي) با مبلغ درصد تراكنش 10گيرد و قيمتي) را در بر مي

در  هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي)درصد تراكنش 10گرفته است. اين در حالي است كه به طور متوسط 
رسد كه به طور . به عبارتي اين طور به نظر ميريالي انجام شده است 20،000ابزار پذيرش موبايلي با مبلغ 

هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 10هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي و درصد تراكنش 40متوسط حداقل 
ت شارژ تلفن همراه اعتباري بوده است. مقايسه متوسط مبالغ هر دهك مبين آن موبايلي مربوط به خريد كار

هاي پاياني اختالف متوسط مبالغ ابزار پذيرش اينترنتي با دو ابزار ديگر در خدمت پرداخت است كه در دهك
ف لاز جمله علل بيشتر بودن متوسط مبلغ دهك هاي مخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه قابل مالحظه است.

  باشد.ي ميهاي اينترنتهاي متولي دريافت ماليات و عوارض از درگاهدر ابزار پذيرش اينترنتي، استفاده اكثر نهاد

 را به تفكيك شارژ تلفن همراه يددر خدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 18-2شكل 
  دهد.ابزارهاي پذيرش نشان مي
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  1396 خردادهاي قيمتي در خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه در متوسط مبالغ دهك 18-2شكل 

ريال محدود شده است تا اختالف متوسط  2،500,000به علت نمايش بهتر، دهك دهم به  18-2در شكل 
هاي ديگر قابل تشخيص باشد. متوسط مبلغ دهك دهم خدمت پرداخت قبض و خريد قيمت ابزارها در دهك

هاي و متوسط مبلغ دهك دهم تراكنشريال  20،932،341حدود شارژ تلفن همراه در ابزار پذيرش اينترنتي 
است. اين در حالي است كه در ابزار  بودهريال  2،838،358حدود اين خدمت در ابزار كارتخوان فروشگاهي در 

ميليون ريالي اعمال شده از سوي بانك مركزي  2محدوديت سقف مبلغي پذيرش موبايلي احتماال به دليل 
بوده است كه نسبت به دو ابزار پذيرش ديگر، به طور قابل  329،557ج.ا.ا.، متوسط مبلغ دهك دهم حدود 

 است. اي كمترمالحظه
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  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 20،000/00 20،000/00 138،848/97 دهك چهارم

 20،000/00 21،754/51 205،580/94 دهك پنجم

 44،793/08 45،387/85 297،182/54 دهك ششم

 50،000/00 51،257/82 440،186/34 دهك هفتم

 54،500/00 660،014/70  85،595/56 هشتم دهك

 167،075/39 101،654/03 1،156،576/03 دهك نهم

  2،838،357/67 329،557/46 20،932،341/00 دهك دهم

  16-2*ادامه جدول 

رسد كه از ابزار كارتخوان فروشگاهي و نيز ابزار پذيرش موبايلي به نظر مي 16-2با توجه به اطالعات جدول 
شود. به طوري كه بيشترين تعداد به طور عمده براي خريد كارت شارژهاي تلفن همراه اعتباري استفاده مي

ه توسط كارتخوان فروشگاهي، تراكنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه صورت گرفت
هاي اين ابزار (سه دهك درصد تراكنش 30ريالي بوده است كه به طور متوسط  20،000خريد كارت شارژ 
ريالي انجام  50،000هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي) با مبلغ درصد تراكنش 10گيرد و قيمتي) را در بر مي

در  هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي)درصد تراكنش 10گرفته است. اين در حالي است كه به طور متوسط 
رسد كه به طور . به عبارتي اين طور به نظر ميريالي انجام شده است 20،000ابزار پذيرش موبايلي با مبلغ 

هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 10هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي و درصد تراكنش 40متوسط حداقل 
ت شارژ تلفن همراه اعتباري بوده است. مقايسه متوسط مبالغ هر دهك مبين آن موبايلي مربوط به خريد كار

هاي پاياني اختالف متوسط مبالغ ابزار پذيرش اينترنتي با دو ابزار ديگر در خدمت پرداخت است كه در دهك
ف لاز جمله علل بيشتر بودن متوسط مبلغ دهك هاي مخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه قابل مالحظه است.

  باشد.ي ميهاي اينترنتهاي متولي دريافت ماليات و عوارض از درگاهدر ابزار پذيرش اينترنتي، استفاده اكثر نهاد

 را به تفكيك شارژ تلفن همراه يددر خدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 18-2شكل 
  دهد.ابزارهاي پذيرش نشان مي
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 1396 خرداددر  كاال و خدمات يددر خدمت خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 17-2شكل 

  

ريال محدود شده است تا اختالف  15،000،000در شكل فوق به علت نمايش بهتر، متوسط مبلغ دهك دهم به 
د هاي خريمتوسط قيمت ابزارها در دهك هاي ديگر قابل تشخيص باشد. متوسط مبلغ دهك دهم تراكنش

  ريال بوده است. 23،806،721ينترنتي حدود كاال و خدمات توسط ابزار پذيرش ا

اطالعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه  14-2جدول
  را به تفكيك ابزارهاي پذيرش ارائه نموده است.

  هاي قيمتي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه به ازاي هر ابزار پذيرشمتوسط مبالغ دهك  16-2جدول 

  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 9،867/61 9،206/48 14،690/98 دهك اول

 17،155/95 10،533/09 42،641/56 دهك دوم

 20،000/00 14،265/53 78،347/79 دهك سوم
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  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

  )يال(مبالغ بر حسب ر
  ابزار پذيرش اينترنتي  ابزار پذيرش موبايلي كارتخوان فروشگاهي

 20،000/00 20،000/00 138،848/97 دهك چهارم

 20،000/00 21،754/51 205،580/94 دهك پنجم

 44،793/08 45،387/85 297،182/54 دهك ششم

 50،000/00 51،257/82 440،186/34 دهك هفتم

 54،500/00 660،014/70  85،595/56 هشتم دهك

 167،075/39 101،654/03 1،156،576/03 دهك نهم

  2،838،357/67 329،557/46 20،932،341/00 دهك دهم

  16-2*ادامه جدول 

رسد كه از ابزار كارتخوان فروشگاهي و نيز ابزار پذيرش موبايلي به نظر مي 16-2با توجه به اطالعات جدول 
شود. به طوري كه بيشترين تعداد به طور عمده براي خريد كارت شارژهاي تلفن همراه اعتباري استفاده مي

ه توسط كارتخوان فروشگاهي، تراكنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه صورت گرفت
هاي اين ابزار (سه دهك درصد تراكنش 30ريالي بوده است كه به طور متوسط  20،000خريد كارت شارژ 
ريالي انجام  50،000هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي) با مبلغ درصد تراكنش 10گيرد و قيمتي) را در بر مي

در  هاي اين خدمت (يك دهك قيمتي)درصد تراكنش 10گرفته است. اين در حالي است كه به طور متوسط 
رسد كه به طور . به عبارتي اين طور به نظر ميريالي انجام شده است 20،000ابزار پذيرش موبايلي با مبلغ 

هاي ابزار پذيرش درصد تراكنش 10هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي و درصد تراكنش 40متوسط حداقل 
ت شارژ تلفن همراه اعتباري بوده است. مقايسه متوسط مبالغ هر دهك مبين آن موبايلي مربوط به خريد كار

هاي پاياني اختالف متوسط مبالغ ابزار پذيرش اينترنتي با دو ابزار ديگر در خدمت پرداخت است كه در دهك
ف لاز جمله علل بيشتر بودن متوسط مبلغ دهك هاي مخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه قابل مالحظه است.

  باشد.ي ميهاي اينترنتهاي متولي دريافت ماليات و عوارض از درگاهدر ابزار پذيرش اينترنتي، استفاده اكثر نهاد

 را به تفكيك شارژ تلفن همراه يددر خدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 18-2شكل 
  دهد.ابزارهاي پذيرش نشان مي
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  كيفيت انجام خدمات پرداخت الكترونيك كارتي .3
شود؛ چرا كه هاي ارائه دهنده آن خدمات محسوب ميترين اهداف شركتارتقاي كيفيت ارائه خدمات از اصلي

ت. خواهد داشمندي مصرف كننده را به دنبال و رضايت ارتقاي كيفيت خدمت ارائه شده افزايش مطلوبيت
شركت شاپرك نيز در راستاي وظايف نظارتي خود، به دنبال افزايش كيفيت انجام خدمات ارائه شده در شبكه 

پذيري حس هاي ناتمام و عدم دسترسكاهش در ميزان خطاها، تراكنش باشد.ها ميو انجام صحيح پرداخت
شود. در ادامه شاپرك محسوب مي ، عاملي مثبت در عملكرد، عدم دسترس پذيري زمانيشده خدمات

  گردد.هايي براي سنجش اين هدف ارائه ميشاخص
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  هاهاي موفق از كل تراكنشسهم تراكنش .3,1
هاي شبكه و افزايش نسبت هاي شركت شاپرك، تالش براي كاهش وقوع خطاترين برنامهيكي از اصلي

 5ها در ال حاضر در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي خطاباشد. در حها ميهاي موفق از كل تراكنشتراكنش
 18و خطاي كسب و كار 17، خطاي كاربري16، خطاي شاپركي15ي پذيرندگي، خطا14ي صادركنندگيگروه خطا

هاي موفق و ناموفق (خطادار) كل شبكه اطالعات مربوط به تعداد تراكنش 1-3جدول  شوند.بندي ميطبقه
هاي رخ درصدي خطا 33/10هاي موفق و درصدي تراكنش 67/89دهد كه حاكي از سهم شاپرك را نشان مي

  است. 1396ماه  خردادداده در 

  1396 ماه خردادها در هاي موفق و ناموفق از كل تراكنشتعداد و سهم تراكنش 1-3جدول 

  هااز كل تراكنشسهم   تعداد  نوع تراكنش

 %1،288،251،104 89/67  هاي موفقتراكنش
 %148،414،297 10/33  هاي ناموفق تراكنش

 %1،436،665،401 100/00  هاتعداد كل تراكنش
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  ها هاي تراكنشآناليز خطا .3,2
ها انواع مختلفي دارند كه آمار تعداد هر يك از انواع خطا در دو ماه هاي تراكنشهمانطور كه ذكر گرديد، خطا

ارائه شده است. اطالعات مندرج در اين جدول تغييرات هر يك از  2-3در جدول  1396 و خرداد ارديبهشت
  دهد. هاي موفق و ناموفق را نشان ميانواع تراكنش

  1396 و خرداد ارديبهشت ها درها و خطانشمقايسه تعداد انواع تراك 2-3جدول 

  درصد تغييرات  1396 خرداد 1396ارديبهشت  نوع تراكنش و انواع خطا

  ناموفق

 %24/34  1،219،081 1،515،758  خطاي پذيرندگي

 %13/39  130،813،868  115،369،126 خطاي كاربري

 %45/92  14،976،897  10،263،507 خطاي صادركنندگي

 %24/32  449،477  361،534 خطاي شاپركي

 %35/82  658،297  484،671 خطاي كسب و كار

 %16/22  148،414،297  127،697،919 هاي ناموفقتعداد كل تراكنش

 %0/32  1،288،251،104  1،284،123،415  هاي موفقتعداد كل تراكنش موفق

 %1/76  1،411،821،334 1،436،665،401  هاتعداد كل تراكنش

  

تعداد خطاها مربوط  تغيير دربيشترين  1396ماه  خردادشود كه در مالحظه مي 2-3بر اساس اطالعات جدول 
 1396سال  ماه خردادباشد. در مجموع ميزان خطاهاي مي افزايشدرصد  92/45با  صادركنندگيبه خطاهاي 

  ربه نموده است.تج 1396ماه  ارديبهشتدرصد افزايش را نسبت به  22/16، 

  دهد.هاي ناموفق را نشان ميها از كل تراكنشنيز سهم انواع خطا 1-3شكل 
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  1396 ماه خردادهاي ناموفق در سهم هر يك از انواع خطا از مجموع تراكنش 1-3شكل 

  

 14/88بوده و  بروز خطاها ترين دليلعمده هنوز آن است كه بروز خطاي كاربريحاكي از  3-3اطالعات جدول 
شود. اين نوع خطا به عملكرد شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي را شامل مي ي خطاهادرصد از كل تراكنش

  (نظير كمبود موجودي يا فراموشي رمز).  نداشته و ناشي از عملكرد دارنده كارت است

 1396 ماه خرداد هاي رخ داده در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي درآناليز خطا 3-3جدول 

 سهم  تعداد   نوع تراكنش و انواع خطا

 %1،288،251،104 89/67 هاي موفقتراكنش موفق

 ناموفق

 %1،515،758 0/11 خطاي پذيرندگي

 %130،813،868 9/11 خطاي كاربري

 %14،976،897 1/04 خطاي صادركنندگي

 %449،477 0/03 خطاي شاپركي

 %658،297 0/05 خطاي كسب و كار

 %1،436،665،401 100/00 هاتعداد كل تراكنش

  

  به تصوير كشيده شده است. 2-3در شكل  3-3اطالعات جدول  
62 

 

 

  
  1396 خردادها در هاي موفق از كل تراكنشهاي ناموفق و تراكنشسهم هر يك از انواع تراكنش 2-3شكل 

هاي خطادار مربوط به خطاي شاپركي با سهم شود كه كمترين سهم در تراكنشدر شكل فوق مالحظه مي
هاي خطادار بين تراكنشدرصدي را در  3/0ها بوده است. اين نوع خطا سهم درصدي از كل تراكنش 03/0

  نشان داده شده است. 1-3داشته است كه در شكل 

هاي هاي خطا در دو ماه متوالي بهتر است سهم انواع خطا نسبت به كل تراكنشجهت بررسي تغييرات تراكنش
و  تارديبهشهاي خطا در دو ماه صورت گرفته در ماه مورد نظر، مورد قياس قرار گيرد. لذا تغيير سهم تراكنش

  ارائه شده است. 4-3 در جدول 1396خرداد 

 1396 و خرداد ارديبهشتقياس سهم هر يك از انواع خطا در  4-3جدول 

 نوع تراكنش و انواع خطا
ها سهم از كل تراكنش 

   1396ارديبهشت 
ها سهم از كل تراكنش

  تغيير سهم  1396 خرداد

  ناموفق

 %0/02 %0/11 %0/09  خطاي پذيرندگي

 %0/93 %9/11 %8/17 خطاي كاربري

 %0/32 %1/04 %0/73 خطاي صادركنندگي

  %0/01 %0/03 %0/03 خطاي شاپركي
 %0/01 %0/05  %0/03 كسب و كار

 %1/29 %10/33 %9/04 تعداد كل تراكنش هاي ناموفق

 %1/29- %89/67 %90/96  تعداد كل تراكنش هاي موفق موفق

 ‐ %100%100  تعداد كل تراكنش ها
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 ادخردهاي هاي موفق از كل تراكنشكاهش سهم خطاي صادر كنندگي و تراكنشمبين  4-3اطالعات جدول 
  باشد. مي 1396ماه 

  پذيري حس شده خدماتدسترس .3,3
خدمات و انجام يكي از داليل وجودي شركت شاپرك و از مهمترين اهداف آن، بهبود امكان دسترسي به 
پذيري حس شده تراكنش موفق در هر زماني است. براي سنجش ميزان تحقق اين هدف، شاخص دسترس

تمي هاي موفق سيسهاي موفق سيستمي كل شبكه يا تراكنششده است كه سهم تراكنشخدمات تعريف 
ات پذيري حس شده خدمكند. اطالعات مربوط شاخص دسترسها محاسبه ميسوئيچ شاپرك را از كل تراكنش

  ارائه شده است. 5-3در جدول 

  خدمات شاپرك و كل شبكه پرداخت الكترونيك كارتي ي حس شدهپذيردسترس 5-3جدول 

 هاي موفقتراكنش
  1396 خرداد  1396 ارديبهشت 1395 خرداد

پذيريدسترساهتعداد تراكنش
پذيريدسترس تعداد تراكنش شدهحس

پذيريدسترس تعداد تراكنش  حس شده
  حس شده

هاي موفق سيستمي تراكنش
  19پرداخت كل شبكه

1،059،553،86498/42% 1،399،492،54199/13% 1،419،064،972 98/77% 

تراكنشهاي موفق سيستمي
 شاپركي20

1،076،233،74199/97% 1،411،459،80099/97% 1،436،215،924 99/97% 

  - 1،436،665،401 -1،411،821،334 - 1،076،553،833 تعداد كل تراكنش

  

 است 1396ماه سال  خرداددرصدي خدمات شركت شاپرك در  97/99حاكي از در دسترس بودن  5-3جدول 
   باشد.بدون تغيير مي 1395ماه سال  خردادماه سال جاري و نسبت به  ارديبهشتكه نسبت به 

  

                                                 

 
 .7-6-1-7رجوع شود به پيوست  19 

 .9-6-1-7رجوع شود به پيوست  20
64 

 

 

  

  هاي ناتمام رخ داده در شبكهآناليز تراكنش .3,4
رخ داده در شبكه الكترونيك پرداخت كارتي و روند آن در طول زمان، يكي 21هاي ناتمامشاخص ميزان تراكنش

نسبت  يستباانجام عمليات و رضايت از شبكه پرداخت اثرگذار است. لذا ميهايي است كه بر كيفيت از شاخص
مقادير اين شاخص را ارائه  6-3ها روندي كاهشي داشته باشد. جدول هاي ناتمام به كل تراكنششتعداد تراكن

  نموده است.
1396 و خرداد ارديبهشت رداخت شاپرك درهاي ناتمام رخ داده در شبكه پدرصد تراكنش 6-3جدول   

 تغييرات 1396خرداد  1396ارديبهشت  هاي ناتمامتراكنش

 %10/70 458،395 414،091 هاي ناتمامتراكنش تعداد

 %1،284،123،415 1،288،251،104 0/32 هاكل تراكنش تعداد
هاي ناتمام به تراكنش نسبت تعداد

 هاكل تراكنش
0/032% 0/036% 0/0033% 

  استفاده شده بود "تراكنش ناتمام"ه جاي ب "تراكنش معوق"هاي پيشين، از عنوان در گزارش*

 ماه خرداددر هاي موفق درصدي تعداد تراكنش 32/0شود با رشد مالحظه مي 6-3همانطور كه در جدول 
درصدي داشته است؛  70/10افزايش هاي ناتمام در همين دوره ، تعداد تراكنشماه ارديبهشتنسبت به  1396

ذشته اين ماه نسبت به ماه گدر  ي موفقهاهاي ناتمام به كل تراكنشتراكنش شود كه نسبتالبته مشاهده مي
  . را تجربه نموده است درصدي 0033/0تغيير 
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  هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسي عملكرد شركت .4
را در صنعت پرداخت  PSP يهااز شركت يكهر  يتگستره فعالهاي معرفي شده در اين بخش، شاخص
اين ه چرا ك رود؛شمار ميبهشاپرك جزو ملزومات  ينهاد نظارت ياز آن برا آگاهيكه  دهدينشان م يكيالكترون
ع داشته اطال ي مزبورهااز شركت يكهر  يتاز نقش و سطح فعال يبه خوب بايستميو ناظر  ياستگذارنهاد س

   يد.نقش نماايفاي  يكصنعت پرداخت الكترون يتدر هداها، بتواند تا با نظارت بر عملكرد آن دباش

عملكرد  ين حوزهگيرد كه اولاصلي مورد بررسي قرار مي حوزهدر دو  PSPهاي عملكرد شركت بخشدر اين 
ها ويژه عملكرد اين شركت طورها در شبكه پرداخت را مورد بررسي قرار داده و در بخش دوم بهكلي شركت

  شود. در بازار كارتخوان فروشگاهي تحليل مي

  

   PSPهاي بررسي عملكرد كلي شركت .4,1
شود تا در كنار نظارت و رفع مشكالت حوزه پرداخت، مسير ها، سعي ميدر اين قسمت با بررسي روند شاخص

در  هاي مناسب را اتخاذ نمود.ستحركت آتي بازار و صنعت پرداخت الكترونيك كارتي را مشخص كرد تا سيا
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دهنده خدمات پرداخت از كل بازار و  هاي هر شركت ارائههمين راستا ابتدا سهم تعدادي و مبلغي تراكنش
هاي شود. پس از آن عملكرد هر يك از شركتسپس به تفكيك بازار هر يك ابزارهاي پذيرش بررسي مي

PSP  گيرد. در پايان نيز براي سنجش تمركز در بازار ابزارهاي ر ميهاي خطا مورد بررسي قراتراكنشدر رخداد
 شود. هيرشمن استفاده مي -پذيرش هر شركت از شاخص هرفيندال

  

از بازار  PSPهايشركت تعدادي و مبلغي هر يك از سهم .4,1,1
  هاي حوزه پرداخت الكترونيك كارتتراكنش

هاي بازار خدمات مات پرداخت از كل تراكنشهاي ارائه دهنده خدسهم تعدادي و مبلغي هر يك از شركت
  ترسيم شده است.  2-4و  1-4پرداخت الكترونيك كارتي، در دو شكل 

  

  
  1396 خردادها در از نظر تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  1-4شكل 

  

  68 
 

 

  

  
  1396 خردادها در از نظر مبلغ تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  2-4شكل   

  

درصدي از تعداد  22/23با سهم  "پرداخت ملتبه"گردد، شركت همانگونه كه در دو شكل فوق مالحظه مي
ن ي خود، همچنان بيشتريي گذشتهها و در استمرار رفتار پيشتازانهدرصدي از مبلغ آن29/35ها و سهم تراكنش

  سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است. 

- هاي مشابه در گزارش ارديبهشت ماه، حكايت از آن دارد كه نوسان قابل مالحظهمقايسه دو شكل باال با شكل

ها نيز صورت نپذيرفته است و با وجود آنها، بلكه در سهم بازار مبلغي اي نه تنها در سهم تعدادي شركت
ها نسبت به ماه گذشته تغييري بندي آنها، در رتبهكاهش و افزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركت

درصدي بين دو شركت نخست بازار، نقش شركت  15شود. همچنين اختالف سهم مبلغي حدود مشاهده نمي
سازد. در اين ماه هاي پرداخت كارت به روشني نمايان ميتراكنشپرداخت ملت را در ميزان ارزش ريالي به

ا را نشان هشركت تجارت الكترونيك پارسيان، هرچند ناچيز، وليكن بيشترين افزايش سهم در حجم تراكنش
ها، شركت پرداخت الكترونيك سامان باالترين افزايش را در سهم مبلغي در اختيار دهد. در ارزش ريالي آنمي

    دارد.
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هاي هر يك از از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,2
  هاي پذيرش ابزار

هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
ماه   وهاي پذيرش براي داز بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتشود. سهم تعدادي تراكنشپذيرش مي

با توجه به اينكه در ماه خرداد مجددا بازار به ارائه شده است.  1-4 جدول در 96متوالي ارديبهشت و خرداد 
ي گذشته جاي خود را به روال عادي و رشد معمول ي خود بازگشته و فراز و فرودهاي سه ماههثبات گذشته
ها ركتتوان گفت ششود. تقريبا ميمشاهده نميها دهد، رفتار نامتعارفي در عملكرد هريك از شركتشبكه مي

  دهند. در اين ماه افزايش و يا كاهش قابل انتظاري را نشان مي

اند و همچنان هاي كارتخوان فروشگاهي نمايش ندادهها تغيير چنداني را در حجم تراكنشعملكرد شركت
بازار  ي ازدرصد 24/68پوشش با  هاي مذكور خود،رغم كاهش تعداد تراكنش، علي"پرداخت ملتبه"شركت 
   هاي كارتخوان فروشگاهي، باالترين سهم را در اختيار خود دارد.تراكنش

درصد گزارش شده است كه موثرترين  7ي پرداخت رشد نزديك به هاي اينترنتي ماه جاري شبكهدر تراكنش
ود. از شنيك سامان ارزيابي ميهاي اينترنتي شركت پرداخت الكتروعامل بر روي آن، افزايش تعداد تراكنش

 تجارت"با اختالف اندكي نسبت به شركت  "پرداخت الكترونيك سامان"اين رو در خرداد ماه ، شركت 
 25/12 سبك با -هاي اينترنتي در ارديبهشت ماهي باالترين سهم بازار تراكنشدارنده -"الكترونيك پارسيان

  به خود اختصاص داده است. راهم ، بيشترين سهاي مزبوراز بازار تراكنش درصد

تاز در يكه موبايلي، تراكنشسهم بازار درصد از  37/05پوشش  همچنان با "آسان پرداخت پرشين"شركت 
در اين ماه با توجه به عملكرد  شود.ها در صنعت پرداخت كارت كشور محسوب ميبازار اين نوع از تراكنش

كاهشي شركت پرداخت نوين آرين و رشد منفي بيشتر در آن، بر سهم شركت آسان پرداخت پرشين به ميزان 
هاي موبايلي در دو شركت تجارت ناچيزي افزوده شده است. همچنين آمارها حكايت از رشد تعداد تراكنش

  ارند.الكترونيك پارسيان و پرداخت الكترونيك سداد د
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   96ارديبهشت و خرداد هاي پذيرش در يك از ابزار هاي هراز تعداد تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت   1-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي ابزار سهم تعداد تراكنش
  پذيرش موبايلي

 اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت  اختالف  خرداد  ارديبهشت
 %0/37 %37/05 %36/68 %0/35  %10/10  %9/75  %0/16‐  %12/44  %12/60  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00  %0/01  %0/06  %0/05  الكترونيك كارت دماوند

 %0/03‐  %0/04  %0/07 %1/11‐  %18/66  %19/77  %0/42‐ %24/68  %25/10  به پرداخت ملت
 %0/07‐  %0/62  %0/69 %0/12‐  %2/27  %2/39  %0/15‐  %6/85  %7/00 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %1/04  %20/74  %19/70 %2/12 %25/12  %23/00  %0/17  %16/30  %16/13  پرداخت الكترونيك سامان

 %0/01  %0/01  %0/00 %0/60‐  %10/41  %11/01  %0/10  %7/32  %7/22  سداد پرداخت الكترونيك
 %1/96‐  %29/73  %31/69 %0/75  %3/48  %2/73  %0/06‐  %2/26  %2/32  پرداخت نوين آرين

 %2/24  %10/20  %7/96 %1/53‐  %24/86 %26/39  %0/28  %13/65  %13/37 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/07‐  %0/44  %0/51 %0/03‐  %0/08  %0/11  %0/02  %1/35  %1/33  سايان كارت
 %1/49‐  %0/84  %2/33 %0/28  %1/96  %1/68  %0/14  %4/05  %3/91  فن آوا كارت

 %0/03‐  %0/26  %0/29 %0/22‐  %2/74  %2/96  %0/19  %9/43  %9/24  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/01‐  %0/06  %0/07 %0/13  %0/34  %0/21  %0/10‐  %1/62  %1/72  مبنا كارت آريا

  هاي هر ابزار پذيرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بيشترين ميزان اختالف سهم تعداد تراكنش*

ي كارتخوان هابيشترين اختالف بين سهم تعدادي تراكنششود، مالحظه مي 1-4در جدول همانگونه كه 
گزارش شده است. سهم " پرداخت ملتبه"ت به ارديبهشت ماه در شركت نسب 96خرداد در ماه  فروشگاهي

رو گرديده است. در روندي معكوس، كاهش روبه ي،درصد 0/42هاي مذكور در اين شركت با رقم ناچيز تراكنش
ادل با اي معاختالف مثبت قابل مالحظه "پرداخت الكترونيك سامان"هاي اينترنتي شركت سهم تراكنش

 2/24 نيز با "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي موبايلي شركت دهد. سهم تراكنشرا نشان ميدرصد  2/12
ه از تري در اين گوندرصد افزايش همراه بوده است. اين امر سبب گرديده است تا شركت مذكور نقش پررنگ

  ها ايفا نموده و به دنبال آن از ميزان انحصار در اين بازار كاسته شود.تراكنش
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هاي هر يك از از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,2
  هاي پذيرش ابزار

هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
ماه   وهاي پذيرش براي داز بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتشود. سهم تعدادي تراكنشپذيرش مي

با توجه به اينكه در ماه خرداد مجددا بازار به ارائه شده است.  1-4 جدول در 96متوالي ارديبهشت و خرداد 
ي گذشته جاي خود را به روال عادي و رشد معمول ي خود بازگشته و فراز و فرودهاي سه ماههثبات گذشته
ها ركتتوان گفت ششود. تقريبا ميمشاهده نميها دهد، رفتار نامتعارفي در عملكرد هريك از شركتشبكه مي

  دهند. در اين ماه افزايش و يا كاهش قابل انتظاري را نشان مي

اند و همچنان هاي كارتخوان فروشگاهي نمايش ندادهها تغيير چنداني را در حجم تراكنشعملكرد شركت
بازار  ي ازدرصد 24/68پوشش با  هاي مذكور خود،رغم كاهش تعداد تراكنش، علي"پرداخت ملتبه"شركت 
   هاي كارتخوان فروشگاهي، باالترين سهم را در اختيار خود دارد.تراكنش

درصد گزارش شده است كه موثرترين  7ي پرداخت رشد نزديك به هاي اينترنتي ماه جاري شبكهدر تراكنش
ود. از شنيك سامان ارزيابي ميهاي اينترنتي شركت پرداخت الكتروعامل بر روي آن، افزايش تعداد تراكنش

 تجارت"با اختالف اندكي نسبت به شركت  "پرداخت الكترونيك سامان"اين رو در خرداد ماه ، شركت 
 25/12 سبك با -هاي اينترنتي در ارديبهشت ماهي باالترين سهم بازار تراكنشدارنده -"الكترونيك پارسيان

  به خود اختصاص داده است. راهم ، بيشترين سهاي مزبوراز بازار تراكنش درصد

تاز در يكه موبايلي، تراكنشسهم بازار درصد از  37/05پوشش  همچنان با "آسان پرداخت پرشين"شركت 
در اين ماه با توجه به عملكرد  شود.ها در صنعت پرداخت كارت كشور محسوب ميبازار اين نوع از تراكنش

كاهشي شركت پرداخت نوين آرين و رشد منفي بيشتر در آن، بر سهم شركت آسان پرداخت پرشين به ميزان 
هاي موبايلي در دو شركت تجارت ناچيزي افزوده شده است. همچنين آمارها حكايت از رشد تعداد تراكنش

  ارند.الكترونيك پارسيان و پرداخت الكترونيك سداد د
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   96ارديبهشت و خرداد هاي پذيرش در يك از ابزار هاي هراز تعداد تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت   1-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي ابزار سهم تعداد تراكنش
  پذيرش موبايلي

 اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت  اختالف  خرداد  ارديبهشت
 %0/37 %37/05 %36/68 %0/35  %10/10  %9/75  %0/16‐  %12/44  %12/60  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00  %0/01  %0/06  %0/05  الكترونيك كارت دماوند

 %0/03‐  %0/04  %0/07 %1/11‐  %18/66  %19/77  %0/42‐ %24/68  %25/10  به پرداخت ملت
 %0/07‐  %0/62  %0/69 %0/12‐  %2/27  %2/39  %0/15‐  %6/85  %7/00 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %1/04  %20/74  %19/70 %2/12 %25/12  %23/00  %0/17  %16/30  %16/13  پرداخت الكترونيك سامان

 %0/01  %0/01  %0/00 %0/60‐  %10/41  %11/01  %0/10  %7/32  %7/22  سداد پرداخت الكترونيك
 %1/96‐  %29/73  %31/69 %0/75  %3/48  %2/73  %0/06‐  %2/26  %2/32  پرداخت نوين آرين

 %2/24  %10/20  %7/96 %1/53‐  %24/86 %26/39  %0/28  %13/65  %13/37 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/07‐  %0/44  %0/51 %0/03‐  %0/08  %0/11  %0/02  %1/35  %1/33  سايان كارت
 %1/49‐  %0/84  %2/33 %0/28  %1/96  %1/68  %0/14  %4/05  %3/91  فن آوا كارت

 %0/03‐  %0/26  %0/29 %0/22‐  %2/74  %2/96  %0/19  %9/43  %9/24  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/01‐  %0/06  %0/07 %0/13  %0/34  %0/21  %0/10‐  %1/62  %1/72  مبنا كارت آريا

  هاي هر ابزار پذيرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بيشترين ميزان اختالف سهم تعداد تراكنش*

ي كارتخوان هابيشترين اختالف بين سهم تعدادي تراكنششود، مالحظه مي 1-4در جدول همانگونه كه 
گزارش شده است. سهم " پرداخت ملتبه"ت به ارديبهشت ماه در شركت نسب 96خرداد در ماه  فروشگاهي

رو گرديده است. در روندي معكوس، كاهش روبه ي،درصد 0/42هاي مذكور در اين شركت با رقم ناچيز تراكنش
ادل با اي معاختالف مثبت قابل مالحظه "پرداخت الكترونيك سامان"هاي اينترنتي شركت سهم تراكنش

 2/24 نيز با "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي موبايلي شركت دهد. سهم تراكنشرا نشان ميدرصد  2/12
ه از تري در اين گوندرصد افزايش همراه بوده است. اين امر سبب گرديده است تا شركت مذكور نقش پررنگ

  ها ايفا نموده و به دنبال آن از ميزان انحصار در اين بازار كاسته شود.تراكنش
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هاي پذيرش در هاي هر يك از ابزاراز تعداد تراكنشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت شركتسهم 
  نمايش داده شده است.  3-4شكل 

  
  1396 خردادهاي پذيرش در هاي هريك از ابزاراز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  3-4شكل 

  

ماه خرداد و ارديبهشت هاي پذيرش براي دو از بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتمبلغي تراكنشسهم 
در خرداد ماه تغييري در نام  ارائه شده است. اطالعات اين جدول مبين آن است كه 2-4در جدول  96

 ت به ماه گذشته رخ نداده است. هرچندي بيشترين سهم بازار مبلغي در هريك از ابزارها نسبهاي دارندهشركت
ز آن و پس ا "پرداخت الكترونيك سداد"هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي شركت كه در ارزش ريالي تراكنش

ن وجود گردد. با اياي نسبت به ماه گذشته مشاهده ميرشد قابل مالحظه "كارت اعتباري ايران كيش"شركت 
هاي كارتخوان فروشگاهي، بازار تراكنش ي ازدرصد 28/08ش پوشبا  "پرداخت ملتبه"شركت همچنان 

   باالترين سهم را در اختيار خود دارد.

ي شركت درصد در قبضه 48/64ابزارهاي اينترنتي با  ها درتراكنشبيشترين سهم مبلغي  ماه همچنان خرداددر 
وق هاي اينترنتي شركت فبوده است. اين درحالي است كه به شدت از ارزش ريالي تراكنش "پرداخت ملتبه"

وده گرديده افز "پرداخت الكترونيك سداد"هاي شركت در ماه جاري كاسته شده و به دنبال آن بر مبلغ تراكنش
  ت.نسبت به ماه گذشته دچار ريزش شديد شده اس "پرداخت ملتبه"است. از اين رو سهم شركت 
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ا رموبايلي ابزار پذيرش  هايانحصار بازار مبلغي تراكنش درصد 40/05با  نيز "آسان پرداخت پرشين"شركت  
جارت ت"و  "پرداخت الكترونيك سامان"هاي موبايلي دو شركت در دست خود دارد. رشد ارزش ريالي تراكنش

پرداخت "ن شركت اين بازار، يعني هاي مذكور در دومي، همراه با ريزش مبلغ تراكنش"الكترونيك پارسيان
  ، سبب كاهش سهم مبلغي شركت اخير گرديده است. "نوين آرين

  96ارديبهشت و خرداد هاي پذيرش در يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  2-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت
پرشين پرداخت آسان  7/59%  7/61%  0/02% 1/01%  0/91%  ‐0/10% 39/91% 40/05% 0/14% 

 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/05  %0/05  دماوند كارت الكترونيك
 %0/00  %0/15  %0/15 %7/06‐ %48/64 %55/70 %0/78‐ %28/08 %28/86  ملت پرداخت به
 %0/11‐  %0/53  %0/64 %0/02  %2/79  %2/77 %0/12‐  %6/12  %6/24 ادپاسارگ الكترونيك پرداخت
 %1/35  %20/95  %19/60 %0/69  %14/15  %13/46 %0/09‐  %10/67  %10/76  سامان الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/01  %0/00 %2/96  %18/61  %15/65 %0/65  %10/51  %9/86  سداد الكترونيك پرداخت

 %3/17‐  %23/52  %26/69 %0/02  %0/28  %0/26 %0/05‐  %1/98  %2/03  آرين نوين پرداخت
 %2/17  %13/66  %11/49 %0/85  %7/87  %7/02 %0/04  %8/86  %8/82 پارسيان الكترونيك تجارت

 %0/08‐  %0/34  %0/42 %0/04  %0/16  %0/12 %0/05‐  %2/77  %2/82  كارت سايان
 %0/25‐  %0/42  %0/67 %2/16  %3/98  %1/82 %0/40  %5/03  %4/63  كارت آوا فن

 %0/03‐  %0/32  %0/35 %0/39  %2/53  %2/14 %0/17  %15/70  %15/53  كيش ايران اعتباري كارت
 %0/01‐  %0/06  %0/07 %0/03  %0/08  %0/05 %0/21‐  %2/62  %2/83  آريا كارت مبنا

  هاي هر ابزار پذيرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بيشترين ميزان اختالف سهم تعداد تراكنش**

در ابزار  96خرداد ماه  يهابيشترين اختالف بين سهم مبلغي تراكنش دهد،اطالعات جدول فوق نشان مي
در سهم  .داردتعلق  "پرداخت ملتبه"به شركت  كاهشدرصد  0/78 با رقمي برابر با كارتخوان فروشگاهي

شركت مذكور  درصد ريزش به 7/06هاي اينترنتي، باالترين اختالف نسبت به ماه گذشته نيز با مبلغي تراكنش
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هاي پذيرش در هاي هر يك از ابزاراز تعداد تراكنشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت شركتسهم 
  نمايش داده شده است.  3-4شكل 

  
  1396 خردادهاي پذيرش در هاي هريك از ابزاراز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  3-4شكل 

  

ماه خرداد و ارديبهشت هاي پذيرش براي دو از بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتمبلغي تراكنشسهم 
در خرداد ماه تغييري در نام  ارائه شده است. اطالعات اين جدول مبين آن است كه 2-4در جدول  96

 ت به ماه گذشته رخ نداده است. هرچندي بيشترين سهم بازار مبلغي در هريك از ابزارها نسبهاي دارندهشركت
ز آن و پس ا "پرداخت الكترونيك سداد"هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي شركت كه در ارزش ريالي تراكنش

ن وجود گردد. با اياي نسبت به ماه گذشته مشاهده ميرشد قابل مالحظه "كارت اعتباري ايران كيش"شركت 
هاي كارتخوان فروشگاهي، بازار تراكنش ي ازدرصد 28/08ش پوشبا  "پرداخت ملتبه"شركت همچنان 

   باالترين سهم را در اختيار خود دارد.

ي شركت درصد در قبضه 48/64ابزارهاي اينترنتي با  ها درتراكنشبيشترين سهم مبلغي  ماه همچنان خرداددر 
وق هاي اينترنتي شركت فبوده است. اين درحالي است كه به شدت از ارزش ريالي تراكنش "پرداخت ملتبه"

وده گرديده افز "پرداخت الكترونيك سداد"هاي شركت در ماه جاري كاسته شده و به دنبال آن بر مبلغ تراكنش
  ت.نسبت به ماه گذشته دچار ريزش شديد شده اس "پرداخت ملتبه"است. از اين رو سهم شركت 

72 
 

 

ا رموبايلي ابزار پذيرش  هايانحصار بازار مبلغي تراكنش درصد 40/05با  نيز "آسان پرداخت پرشين"شركت  
جارت ت"و  "پرداخت الكترونيك سامان"هاي موبايلي دو شركت در دست خود دارد. رشد ارزش ريالي تراكنش

پرداخت "ن شركت اين بازار، يعني هاي مذكور در دومي، همراه با ريزش مبلغ تراكنش"الكترونيك پارسيان
  ، سبب كاهش سهم مبلغي شركت اخير گرديده است. "نوين آرين

  96ارديبهشت و خرداد هاي پذيرش در يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  2-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت اختالف  خرداد ارديبهشت
پرشين پرداخت آسان  7/59%  7/61%  0/02% 1/01%  0/91%  ‐0/10% 39/91% 40/05% 0/14% 

 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/05  %0/05  دماوند كارت الكترونيك
 %0/00  %0/15  %0/15 %7/06‐ %48/64 %55/70 %0/78‐ %28/08 %28/86  ملت پرداخت به
 %0/11‐  %0/53  %0/64 %0/02  %2/79  %2/77 %0/12‐  %6/12  %6/24 ادپاسارگ الكترونيك پرداخت
 %1/35  %20/95  %19/60 %0/69  %14/15  %13/46 %0/09‐  %10/67  %10/76  سامان الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/01  %0/00 %2/96  %18/61  %15/65 %0/65  %10/51  %9/86  سداد الكترونيك پرداخت

 %3/17‐  %23/52  %26/69 %0/02  %0/28  %0/26 %0/05‐  %1/98  %2/03  آرين نوين پرداخت
 %2/17  %13/66  %11/49 %0/85  %7/87  %7/02 %0/04  %8/86  %8/82 پارسيان الكترونيك تجارت

 %0/08‐  %0/34  %0/42 %0/04  %0/16  %0/12 %0/05‐  %2/77  %2/82  كارت سايان
 %0/25‐  %0/42  %0/67 %2/16  %3/98  %1/82 %0/40  %5/03  %4/63  كارت آوا فن

 %0/03‐  %0/32  %0/35 %0/39  %2/53  %2/14 %0/17  %15/70  %15/53  كيش ايران اعتباري كارت
 %0/01‐  %0/06  %0/07 %0/03  %0/08  %0/05 %0/21‐  %2/62  %2/83  آريا كارت مبنا

  هاي هر ابزار پذيرش با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است.بيشترين ميزان اختالف سهم تعداد تراكنش**

در ابزار  96خرداد ماه  يهابيشترين اختالف بين سهم مبلغي تراكنش دهد،اطالعات جدول فوق نشان مي
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در اختيار  ،كاهش درصد 3/17هاي موبايلي با نمايش اين شاخص در بازار مبلغي تراكنش صاص يافته است.اخت
   .گزارش شده است "پرداخت نوين آرين"

ي خدمات پرداخت در مقايسه دهندههاي ارائههاي شركتالزم به توضيح است تغييرات سهم مبلغي تراكنش
  هم اندازه نيستند. ها نيزحتي ميزان آنبا سهم تعدادي لزوما همسو نبوده و 

نمايش  1396 خرداد ماههاي پذيرش مختلف را در هاي ابزاراز مبلغ تراكنش PSPهاي سهم شركت 4-4شكل 
  دهد.مي

  
  1396 خرداددر  هاي پذيرشهاي هر يك از ابزاراز مبلغ تراكنش PSPسهم هر شركت  4-4شكل 

  

هم همچنان كمترين س "الكترونيك كارت دماوند"هاي اين بخش حاكي از آن است كه شركت نتايج بررسي
دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار كليه هاي ارائه ها را در بين شركتتعدادي و مبلغي تراكنش

  ناچيز است. بسيار هاي پذيرشزاراب
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 يطاهاخدر تعداد  PSP يهاعملكرد شركت يبررس .4,1,1
  هاتراكنش
هاي ناموفق حوزه پذيرندگي هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراكنشدر اين بخش عملكرد شركت

يح و هاي صحاكنشها در پشتيباني از تراي بين شركتگيرد و هدف آن، انجام مقايسهمورد بررسي قرار مي
 PSPهاي هر شركت باشد. بدين منظور سهم خطاي پذيرندگي از تعداد كل تراكنشدقت در عملكرد مي

 3-4شود تا بررسي شود كه كدام شركت عملكرد بهتري از اين منظر داشته است. جدول شماره محاسبه مي
  را منعكس نموده است. 96متوالي ارديبهشت و خرداد نتايج اين بررسي در دو ماه 

  1396خرداد در  PSPهاي هر شركت مقايسه نسبت خطاي پذيرندگي به كل تراكنش 3-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده خدمات 
 پرداخت

نسبت تعداد خطاي پذيرندگي به تعداد كل 
هاتراكنش  درصد تغييرات 

1396ارديبهشت  1396خرداد    
 %0/003‐ %0/033 %0/036 آسان پرداخت پرشين
 %0/017 %0/148 %0/131 الكترونيك كارت دماوند

 %0/016 %0/056 %0/040 به پرداخت ملت
 %0/034 %0/112 %0/078 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %0/021 %0/220 %0/199 پرداخت الكترونيك سامان

سداد پرداخت الكترونيك  0/125% 0/157% 0/032% 
 %0/041 %0/062 %0/021 پرداخت نوين آرين

 %0/016 %0/110 %0/094 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/016‐ %0/025 %0/041 سايان كارت
 %0/081 %0/118 %0/037 فن آوا كارت

 %0/011 %0/132 %0/121 كارت اعتباري ايران كيش
 %0/036‐ %0/010 %0/046 مبنا كارت آريا

ر ها داشته است. لذا در اين جدول بدهنده آن است كه شركت عملكرد بهتري به نسبت ساير شركت*هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان
  داده شده است.    يشنما Boldصورت ها، كمترين ميزان شاخص به خالف ساير جدول
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كارت كشور در اين ماه نسبت به ي پرداخت درصد خطاهاي پذيرندگي رخداده در شبكه 24با افزايش بالغ بر 
 ،"پرداخت الكترونيك سامان"ها، علي الخصوص شركت ماه گذشته، جز تنها در چند شركت، در ديگر شركت

 آسان پرداخت"، "مبنا كارت آريا"ها عبارتند از شود. اين شركتگونه از خطاها مشاهده ميرشد مثبت در اين
  ."سايان كارت"و  "پرشين

جايگاه نخست در بهترين  "مبنا كارت آريا"شركت ي دو ماهه، مجددا ي وقفهس از يك دورهخرداد پدر ماه 
با  شركتاين . پس از ه استها را به دست آوردعملكرد از منظر نسبت خطاي پذيرندگي به مجموع تراكنش

 پرداختآسان  "و  "سايان كارت" ها، شركتتعداد خطاي پذيرندگي به كل تراكنش درصدي 0/010سهم 
ترين نسبت بيش اند.هاي بعدي به لحاظ بهترين عملكرد (كمترين ميزان شاخص) قرار گرفتهدر جايگاه "پرشين

 ،"مانپرداخت الكترونيك سا" هايها نيز به ترتيب به شركتتعداد خطاي پذيرندگي به كل تعداد تراكنش
  اشته است. اختصاص د " الكترونيك كارت دماوند "و "پرداخت الكترونيك سداد"

ي پرداخت كارت و همچنين رشد منفي و يا رشد هاي شبكهطوركلي با توجه به افزايش ناچيز كل تراكنشبه
ا هرفت رقم اين شاخص در شركتها در اين ماه، همانگونه كه انتظار ميهاي شركتمثبت اندك در تراكنش

ها در افزايش ميزان رخداد ي هر يك از شركتهاتغيير چنداني را نشان نداده است؛ چراكه حجم ارسال تراكنش
هايي كه سهم بازار تعدادي بيشتري دارند، احتمال بروز بيشتر خطاي آن تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين شركت

  ها متصور است. خطا براي آن

  به تصوير كشيده شده است. 5-4اطالعات اين جدول در شكل شماره 
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  96ارديبهشت و خرداد  ها دردر شاخص نسبت خطاي پذيرندگي به كل تراكنش PSPهاي مقايسه شركت 5-4شكل 

  

كاهش در نسبت خطاي پذيرندگي به  باالترين شود كهها مالحظه ميدر مقايسه ماهانه عملكرد اين شركت
ن تغييرات بيشتري تعلق داشته و" مبنا كارت آريا"هاي ها (عملكرد مثبت)، به ترتيب به شركتكل تراكنش

  رخداده است.  "فناوا كارت"مثبت اين شاخص در شركت 

  

  

 -اندازه گيري تمركز بازار با استفاده از شاخص هرفيندال .4,1,2
 22هيرشمن

هيرشمن -هاي فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفيندالدر اين بخش وضعيت تمركز و قدرت رقابتي شركت
 بيان براي كاربردي و مهم هايشاخص از يكي هيرشمن - هرفيندال . شاخص23شودسنجيده و بررسي مي

 ها براي اندازه گيري تمركز و قدرت رقابتي در صنعت استفادهشركت يهمه از اطالعات است كه تمركز مفهوم

                                                 

 
22 Herfindahl-Hirshman Index 

 .8-2-7رجوع شود به پيوست  23
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 بيان براي كاربردي و مهم هايشاخص از يكي هيرشمن - هرفيندال . شاخص23شودسنجيده و بررسي مي

 ها براي اندازه گيري تمركز و قدرت رقابتي در صنعت استفادهشركت يهمه از اطالعات است كه تمركز مفهوم

                                                 

 
22 Herfindahl-Hirshman Index 

 .8-2-7رجوع شود به پيوست  23



76

77 
 

 

و هر چه ميزان شاخص تمركز تر است كه هرچه ميزان شاخص تمركز كمتر باشد، بازار رقابتيكند؛ به طوريمي
  باشد.ر ميتدهنده آن است كه رقابت كمتري در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزديكبيشتر باشد، نشان

توان در خصوص تمركز بازار قضاوت نمود كه دامنه هيرشمن، مي-بر اساس مقادير مختلف شاخص هرفيندال
  ارائه شده است.  4-4مقادير شاخص و وضعيت تمركز بازار در جدول 

  هيرشمن-وضعيت تمركز بازار با توجه به مقادير شاخص هرفيندال 4-4جدول 
  

  

  

  

  

هيرشمن در شبكه پرداخت الكترونيك كشور، نياز به دانستن سهم بازاري  -هرفيندالبراي محاسبه شاخص 
ها را ها از تعداد تراكنشتوان سهم هر يك از شركتباشد. به اين منظور ميمي PSPهاي هر يك از شركت

  هاي مختلف به كار گرفت.به ازاي ابزار

باشد به ازاي مي PSPشركت  12يك كه متشكل از اين شاخص براي صنعت پرداخت الكترون 5-4در جدول 
رش هاي بازار هر ابزار پذيبدين منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراكنش است.هر سه ابزار پذيرش محاسبه شده

ها، شاخص . مجموع مجذور سهم تمام شركتاستاحصاء گرديدهستون بعدي، مجذور هر سهم  محاسبه و در
  به دست داده كه در رديف آخر جدول مشخص شده است.هيرشمن را  -هرفيندال

  PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-محاسبه شاخص هرفيندال 5-4جدول   

  و H-Hشاخص 
  PSPشركت 

  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS   iS   iS   
  1،372/8490  37/0520  101/9497  10/0970  154/6583 12/4362  آسان پرداخت پرشين
  0/0000  0/0000  0/0000  0/0000  0/0031  0/0557  الكترونيك كارت دماوند

  0/0017  0/0418  348/3722  18/6647  609/0826 24/6796  به پرداخت ملت

 HHIاندازه   وضعيت تمركز

  1000كمتر از   رقابتي

  1800تا  1000بين   تمركز ماليم

  1800باالي   تمركز باال
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  و H-Hشاخص 
  PSPشركت 

  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS   iS   iS   
  0/3841  0/6198  5/1414  2/2675  46/8875  6/8474  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  430/2049  20/7414  630/8708  25/1171  265/8329 16/3044  پرداخت الكترونيك سامان

  0/0001  0/0091  108/3090  10/4072  53/6331  7/3235  سداد پرداخت الكترونيك
  883/6830  29/7268  12/0808  3/4758  5/0874  2/2555  پرداخت نوين آرين

  103/9864  10/1974  617/9173  24/8579  186/3661 13/6516  تجارت الكترونيك پارسيان
  0/1963  0/4431  0/0059  0/0766  1/8119  1/3461  سايان كارت
  0/7102  0/8428  3/8253  1/9558  16/4075  4/0506  فن آوا كارت

  0/0694  0/2634  7/4910  2/7370  88/8917  9/4282  كارت اعتباري ايران كيش
  0/0039  0/0625  0/1179  0/3433  2/6282  1/6212  مبنا كارت آريا

 -شاخص هرفيندال
 2،792/0890  -1،836/0814  -1،431/2904  -  هيرشمن

  
  

دست آمده به 1،431يك به فروشگاهي نزد بازار كارتخوانهيرشمن در  -شاخص هرفيندال 1396ماه  خرداددر 
از  پشتيباني ست؛ به اين معنا كههااين ابزاردر بازار ماليم دهنده تمركز ) كه، نشان1،800تا  1،000(بين  است

توان گفت كه در انحصار شركت و يا ها توزيع شده و نميهاي كارتخوان فروشگاهي در بين شركتتراكنش
حدود دادي به ترتيب اع ابزار پذيرش اينترنتي و موبايليبراي اين شاخص در بازار باشد. هاي خاصي ميشركت
-باال در بازار اين ابزارها، علي) كه مبين وجود تمركز 1،800از  بيشتر(ست حاصل شده ا 2،792و  1،836

را در  ها سهم قابل توجهي از بازارباشد. به اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركتميالخصوص ابزار موبايلي 
ر بازار د لتپرداخت مو به تجارت الكترونيك پارسيان. سه شركت پرداخت الكترونيك سامان، اختيار دارند

هاي آسان پرداخت پرشين، پرداخت نوين آرين و نيز پرداخت الكترونيك سامان هاي اينترنتي و شركتتراكنش
  هاي موبايلي تاثيرگذار هستند.در بازار تراكنش

ارائه  6-4در جدول  ي آنگذشتهنسبت به ماه  96خرداد  هيرشمن در ماه-اختالف ميزان شاخص هرفيندال
  شده است.
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  96ارديبهشت و خرداد  در PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-مقايسه اختالف شاخص هرفيندال 6-4جدول 

HHI 
  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي كارتخوان فروشگاهي

  اختالف  خرداد  ارديبهشت  اختالف  خرداد  ارديبهشت  اختالف  خرداد  ارديبهشت
 شاخص
H-H 1،439/811،431/29‐8/52  1،857/271،836/08‐21/19  2،807/252،792/09-15/16 

  

مواجه بوده است.  با كاهش گذشتهنسبت به ماه  در تمامي ابزارهاهيرشمن -شاخص هرفيندال خرداددر ماه 
را در ميزان تمركز بازار هريك از  روند نزولي شاخص مذكور چندان قابل مالحظه نبوده و تغيير خاصي البته
است. اين كاهش تنها ميزان ناچيزي از انحصار بازار در ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي ها ايجاد نكردهآن

نترنتي هاي ايدر بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"است؛ اين رخدادها متاثر از عملكرد شركت كاسته
 هاي موبايلي ارزيابيدر بازار تراكنش "تجارت الكترونيك پارسيان"و  "ينپرداخت نوين آر"و دو شركت 

هاي ارائه دهنده خدمات بودن تمركز بازار بين شركت كاهششاخص بيانگر رو به  شوند. كم شدن اينمي
  .استها بازار و افزايش قدرت بازاري ديگر شركتسه پرداخت با سهم باال در هر 

  هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي بررسي عملكرد شركت .4,2
اي نسبت به ساير ابزارهاي ها اهميت ويژهتراكنش 24كارتخوان فروشگاهي به سبب تعدد ابزار و نيز تعداد و مبلغ

پذيرش در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دارد. به همين علت به طور ويژه عملكرد كارتخوان فروشگاهي 
  شود.دمات پرداخت بررسي ميهاي ارائه دهنده خشركت

هاي كارتخوان فروشگاهي و سهم هر ابتدا سهم هر شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت از كل تعداد تراكنش
گيرد. هاي فروشگاهي در هر استان مورد بررسي و محاسبه قرار مياز كل تعداد ابزار كارتخوان PSPشركت 
ركت براي هر ش دارو كارتخوان فروشگاهي تراكنش ستمياثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سي در ادامه

                                                 

 
درصد بوده كه رقمي بيش از  88، نزديك به 96هاي كارتخوان فروشگاهي از كل تراكنش هاي شبكه پرداخت در خرداد تعداد تراكنش 24

  درصد از مبالغ تراكنش هاي اين شبكه را جابجا مي نمايد. 92
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PSP گيري و تحليل شده و در پايان عملكرد هر شركت بعد كشوري و نيز در بعد استاني اندازه درPSP  در
  شود.تراكنش و فاقد تراكنش مالي بررسي ميخصوص كارتخوان فروشگاهي كم

 

  

 هاياز تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,2,1
  هاي كشوركارتخوان فروشگاهي در استان

 ورهاي كشهاي فروشگاهي به تفكيك استانهاي كارتخواناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت
هاي شركتگردد، در مجموع همانگونه كه مالحظه مي. ارائه شده است 7-4ر جدول د1396ماه  خرداددر 
هاي بيشترين سهم از تعداد تراكنش "آسان پرداخت پرشين"و "سامان الكترونيك پرداخت" ،"ملتپرداختبه"

ها، تانتقريبا در تمام اس "پرداخت ملتبه"شركت  .اندداشتههاي كشور كارتخوان فروشگاهي را در اكثر استان
  ايد.نمهاي كارتخوان فروشگاهي پشتيباني ميها از تراكنشبا اختالف زيادي نسبت به ساير شركت

  1396خرداد هاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استان در از تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت 7-4جدول 
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 %1/97 %9/66 %5/51 %2/44%11/95%2/82%7/54%16/30%8/40%23/10%0/00 %10/30  شرقي آذربايجان
 %1/48 %10/05 %4/30 %1/42%12/19%1/63%6/78%13/15%7/16%26/91%0/00 %14/93 آذربايجان غربي

 %0/97 %9/57 %4/53 %1/73 %8/71%1/28%8/90%13/73%6/46%27/83%0/00 %16/29 اردبيل
 %1/66 %8/39 %3/97 %0/82%12/48%1/21%12/78 %9/60%6/13%24/48%0/00 %18/51 اصفهان
 %1/21 %7/70 %4/58 %1/59%12/95%3/53%6/14%16/43%9/04%26/67%0/07 %10/10 البرز
 %0/71 %12/93 %5/69 %2/40 %9/84%0/81%8/15 %6/65%1/76%37/75%0/00 %13/30 ايالم
 %3/36 %17/85 %6/03 %1/25 %8/94%1/76%3/65%14/90%3/26%24/68%0/00 %14/31 بوشهر
 %1/86 %7/91 %2/45 %0/98%14/78%2/24%4/27%22/41%9/19%27/15%0/08 %6/69 تهران

-چهارمحال
 وبختياري

18/63% 0/00%22/40%6/63%12/72%12/34%0/29%12/32%2/20% 2/85% 6/77% 2/83% 

 %1/92 %9/20 %3/67 %1/87 %7/54%2/77%6/21%10/79%4/63%32/64%0/00 %18/77 خراسان جنوبي
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مواجه بوده است.  با كاهش گذشتهنسبت به ماه  در تمامي ابزارهاهيرشمن -شاخص هرفيندال خرداددر ماه 
را در ميزان تمركز بازار هريك از  روند نزولي شاخص مذكور چندان قابل مالحظه نبوده و تغيير خاصي البته
است. اين كاهش تنها ميزان ناچيزي از انحصار بازار در ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي ها ايجاد نكردهآن

نترنتي هاي ايدر بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"است؛ اين رخدادها متاثر از عملكرد شركت كاسته
 هاي موبايلي ارزيابيدر بازار تراكنش "تجارت الكترونيك پارسيان"و  "ينپرداخت نوين آر"و دو شركت 

هاي ارائه دهنده خدمات بودن تمركز بازار بين شركت كاهششاخص بيانگر رو به  شوند. كم شدن اينمي
  .استها بازار و افزايش قدرت بازاري ديگر شركتسه پرداخت با سهم باال در هر 

  هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي بررسي عملكرد شركت .4,2
اي نسبت به ساير ابزارهاي ها اهميت ويژهتراكنش 24كارتخوان فروشگاهي به سبب تعدد ابزار و نيز تعداد و مبلغ

پذيرش در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دارد. به همين علت به طور ويژه عملكرد كارتخوان فروشگاهي 
  شود.دمات پرداخت بررسي ميهاي ارائه دهنده خشركت

هاي كارتخوان فروشگاهي و سهم هر ابتدا سهم هر شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت از كل تعداد تراكنش
گيرد. هاي فروشگاهي در هر استان مورد بررسي و محاسبه قرار مياز كل تعداد ابزار كارتخوان PSPشركت 
ركت براي هر ش دارو كارتخوان فروشگاهي تراكنش ستمياثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سي در ادامه

                                                 

 
درصد بوده كه رقمي بيش از  88، نزديك به 96هاي كارتخوان فروشگاهي از كل تراكنش هاي شبكه پرداخت در خرداد تعداد تراكنش 24

  درصد از مبالغ تراكنش هاي اين شبكه را جابجا مي نمايد. 92
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PSP گيري و تحليل شده و در پايان عملكرد هر شركت بعد كشوري و نيز در بعد استاني اندازه درPSP  در
  شود.تراكنش و فاقد تراكنش مالي بررسي ميخصوص كارتخوان فروشگاهي كم

 

  

 هاياز تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,2,1
  هاي كشوركارتخوان فروشگاهي در استان

 ورهاي كشهاي فروشگاهي به تفكيك استانهاي كارتخواناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت
هاي شركتگردد، در مجموع همانگونه كه مالحظه مي. ارائه شده است 7-4ر جدول د1396ماه  خرداددر 
هاي بيشترين سهم از تعداد تراكنش "آسان پرداخت پرشين"و "سامان الكترونيك پرداخت" ،"ملتپرداختبه"

ها، تانتقريبا در تمام اس "پرداخت ملتبه"شركت  .اندداشتههاي كشور كارتخوان فروشگاهي را در اكثر استان
  ايد.نمهاي كارتخوان فروشگاهي پشتيباني ميها از تراكنشبا اختالف زيادي نسبت به ساير شركت

  1396خرداد هاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استان در از تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت 7-4جدول 
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 %1/97 %9/66 %5/51 %2/44%11/95%2/82%7/54%16/30%8/40%23/10%0/00 %10/30  شرقي آذربايجان
 %1/48 %10/05 %4/30 %1/42%12/19%1/63%6/78%13/15%7/16%26/91%0/00 %14/93 آذربايجان غربي

 %0/97 %9/57 %4/53 %1/73 %8/71%1/28%8/90%13/73%6/46%27/83%0/00 %16/29 اردبيل
 %1/66 %8/39 %3/97 %0/82%12/48%1/21%12/78 %9/60%6/13%24/48%0/00 %18/51 اصفهان
 %1/21 %7/70 %4/58 %1/59%12/95%3/53%6/14%16/43%9/04%26/67%0/07 %10/10 البرز
 %0/71 %12/93 %5/69 %2/40 %9/84%0/81%8/15 %6/65%1/76%37/75%0/00 %13/30 ايالم
 %3/36 %17/85 %6/03 %1/25 %8/94%1/76%3/65%14/90%3/26%24/68%0/00 %14/31 بوشهر
 %1/86 %7/91 %2/45 %0/98%14/78%2/24%4/27%22/41%9/19%27/15%0/08 %6/69 تهران

-چهارمحال
 وبختياري

18/63% 0/00%22/40%6/63%12/72%12/34%0/29%12/32%2/20% 2/85% 6/77% 2/83% 

 %1/92 %9/20 %3/67 %1/87 %7/54%2/77%6/21%10/79%4/63%32/64%0/00 %18/77 خراسان جنوبي
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 %1/93 %10/31 %5/16 %0/99%17/42%5/06%7/26%15/81%7/45%18/95%0/08 %9/59 خراسان رضوي
 %2/14 %12/61 %3/39 %1/87%10/14%1/29%8/41%16/68%2/57%30/78%0/00 %10/13 خراسان شمالي

 %1/21 %13/90 %5/17 %1/78%12/41%3/13%8/94%12/63%8/21%21/50%0/00 %11/11 خوزستان
 %2/04 %12/69 %3/32 %1/70%12/61%1/42%7/51%10/54%5/86%30/20%0/00 %12/12 زنجان
 %1/47 %10/14 %3/38 %1/51 %7/48%1/55%10/93%13/07%4/02%27/32%0/00 %19/13 سمنان

 %1/68 %11/07 %2/96 %1/97 %5/60%1/15%10/00%28/53%1/49%19/93%0/00 %15/61انوبلوچستسيستان
 %1/23 %7/59 %7/34 %1/07%11/73%4/45%7/27%14/83%6/16%24/11%0/00 %14/22 فارس
 %2/55 %10/18 %4/66 %1/83%13/36%1/33%7/35%11/09%5/67%30/31%0/00 %11/66 قزوين
 %1/08 %6/99 %4/53 %1/33 %9/83%0/59%7/17%19/71%8/12%29/30%0/00 %11/34 قم

 %0/93 %8/97 %3/71 %1/90 %8/57%2/19%7/80%23/00%4/65%26/89%0/00 %11/38 كردستان
 %0/95 %5/81 %2/33 %0/85%16/53%0/99%8/28%12/93%3/21%20/89%0/00 %27/22 كرمان
 %1/57 %15/34 %5/52 %1/29%14/10%0/58%8/82%12/59%6/48%23/03%0/00 %10/68 كرمانشاه

 %1/47 %7/40 %3/25 %2/88 %6/77%0/38%5/15 %8/23%6/06%28/15%0/00 %30/25مدوبويراحكهگيلويه
 %1/68 %7/08 %3/58 %1/39%21/00%2/41%8/69%11/14%4/26%23/93%0/00 %14/84 گلستان
 %1/68 %10/91 %5/28 %2/29%13/53%2/08%8/74%12/95%10/29%18/26%0/00 %13/98 گيالن
 %0/91 %11/77 %4/68 %1/97%13/18%0/41%9/72%17/80%5/44%22/14%0/00 %11/96 لرستان
 %1/66 %10/95 %4/53 %1/82%15/74%1/75%8/55%11/75%8/33%22/88%0/07 %11/96 مازندران
 %1/51 %7/18 %5/41 %2/27%12/25%0/68%6/77%20/47%4/90%24/17%0/00 %14/40 مركزي
 %1/06 %7/95 %2/72 %0/88%19/68%1/04%5/37%11/16%3/81%30/90%0/00 %15/45 هرمزگان
 %1/10 %19/61 %2/11 %1/81%21/26%0/40%8/51%11/68%3/94%18/36%1/50 %9/70 همدان
 %1/83 %11/34 %3/67 %1/21%10/29%0/82%10/51%24/72%2/16%23/75%0/00 %9/69 يزد

  .7-4جدول  *ادامه

ور هاي كشهاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت
  به تصوير كشيده شده است.  6-4در شكل  1396 خردادبراي 
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  1396خرداد ها در هاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPسهم بازاري هر شركت  6-4شكل 
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 %1/93 %10/31 %5/16 %0/99%17/42%5/06%7/26%15/81%7/45%18/95%0/08 %9/59 خراسان رضوي
 %2/14 %12/61 %3/39 %1/87%10/14%1/29%8/41%16/68%2/57%30/78%0/00 %10/13 خراسان شمالي

 %1/21 %13/90 %5/17 %1/78%12/41%3/13%8/94%12/63%8/21%21/50%0/00 %11/11 خوزستان
 %2/04 %12/69 %3/32 %1/70%12/61%1/42%7/51%10/54%5/86%30/20%0/00 %12/12 زنجان
 %1/47 %10/14 %3/38 %1/51 %7/48%1/55%10/93%13/07%4/02%27/32%0/00 %19/13 سمنان

 %1/68 %11/07 %2/96 %1/97 %5/60%1/15%10/00%28/53%1/49%19/93%0/00 %15/61انوبلوچستسيستان
 %1/23 %7/59 %7/34 %1/07%11/73%4/45%7/27%14/83%6/16%24/11%0/00 %14/22 فارس
 %2/55 %10/18 %4/66 %1/83%13/36%1/33%7/35%11/09%5/67%30/31%0/00 %11/66 قزوين
 %1/08 %6/99 %4/53 %1/33 %9/83%0/59%7/17%19/71%8/12%29/30%0/00 %11/34 قم

 %0/93 %8/97 %3/71 %1/90 %8/57%2/19%7/80%23/00%4/65%26/89%0/00 %11/38 كردستان
 %0/95 %5/81 %2/33 %0/85%16/53%0/99%8/28%12/93%3/21%20/89%0/00 %27/22 كرمان
 %1/57 %15/34 %5/52 %1/29%14/10%0/58%8/82%12/59%6/48%23/03%0/00 %10/68 كرمانشاه

 %1/47 %7/40 %3/25 %2/88 %6/77%0/38%5/15 %8/23%6/06%28/15%0/00 %30/25مدوبويراحكهگيلويه
 %1/68 %7/08 %3/58 %1/39%21/00%2/41%8/69%11/14%4/26%23/93%0/00 %14/84 گلستان
 %1/68 %10/91 %5/28 %2/29%13/53%2/08%8/74%12/95%10/29%18/26%0/00 %13/98 گيالن
 %0/91 %11/77 %4/68 %1/97%13/18%0/41%9/72%17/80%5/44%22/14%0/00 %11/96 لرستان
 %1/66 %10/95 %4/53 %1/82%15/74%1/75%8/55%11/75%8/33%22/88%0/07 %11/96 مازندران
 %1/51 %7/18 %5/41 %2/27%12/25%0/68%6/77%20/47%4/90%24/17%0/00 %14/40 مركزي
 %1/06 %7/95 %2/72 %0/88%19/68%1/04%5/37%11/16%3/81%30/90%0/00 %15/45 هرمزگان
 %1/10 %19/61 %2/11 %1/81%21/26%0/40%8/51%11/68%3/94%18/36%1/50 %9/70 همدان
 %1/83 %11/34 %3/67 %1/21%10/29%0/82%10/51%24/72%2/16%23/75%0/00 %9/69 يزد

  .7-4جدول  *ادامه

ور هاي كشهاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت
  به تصوير كشيده شده است.  6-4در شكل  1396 خردادبراي 
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  1396خرداد ها در هاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPسهم بازاري هر شركت  6-4شكل 
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از تعداد كارتخوان  PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,2,2
  هاي كشورفروشگاهي فعال سيستمي در استان

فروشگاهي فعال  از تعداد ابزار كارتخوان PSPهاي در اين بخش به بررسي اطالعات سهم هر يك از شركت
  شود.هاي كشور پرداخته ميسيستمي در هر يك از استان

از تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان را  PSPسهم بازار هر شركت اطالعات  8-4جدول 
  دهد.نشان مي 1396 خرداد ماهبراي 

 و "اعتباري ايران كيش كارت" ،"تجارت الكترونيك پارسيان"هايشركتگردد، همانگونه كه مشاهده مي
 مقايسه اند.هاي كشور داشتهبه ترتيب بيشترين سهم از بازار را از اين منظر در اكثر استان "پرداخت ملتبه"

" پرداخت ملتبه"دهد كه در ماه جاري شركت نشان مي 96اين جدول با جدول مشابه در ارديبهشت ماه 

ستمي در هاي فعال سيبازار بيشتري را در تعداد كارتخوان سهم "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به شركت 
ها داشته است. اين امر به دليل كاهش ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي شركت اكثر استان

(كه همگي از نوع فاقد تراكنش و يا كم تراكنش هستند) رخداده است. در سهم  "پرداخت الكترونيك سامان"
-ميهاي كشور تغيير خاصي مشاهده نها در استانان فروشگاهي فعال سيستمي ساير شركتبازار ابزار كارتخو

  شود.

  1396خرداد از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي به تفكيك استان در  PSPسهم بازار هر شركت 8-4جدول 
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 %3/33 %14/31 %7/13 %3/18%14/64%3/58%9/32 %13/27%10/79 %11/91%0/00 %8/54  شرقي آذربايجان
 %2/05 %16/16 %5/48 %2/20%16/35%1/98%8/46 %12/43%10/11 %11/85%0/00 %12/95 آذربايجان غربي

 %1/84 %15/13 %9/33 %2/55 %13/30%1/71%10/56 %11/51%8/51 %14/10%0/00 %11/46 اردبيل
 %2/92 %15/57 %5/51 %1/22%16/67%1/73%15/98 %9/21%10/63 %11/70%0/06 %8/79 اصفهان
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 %2/65 %13/37 %6/99 %2/30%16/44%4/34%7/97 %13/08%11/50 %14/48%0/36 %6/52 البرز
 %1/30 %17/34 %7/56 %3/90 %14/56%1/38%10/65 %8/26%4/48%20/56%0/00 %10/02 ايالم
 %4/99 %16/77 %6/08 %1/99 %15/43%2/75%7/98 %14/04%5/54 %13/07%0/00 %11/37 بوشهر
 %2/77 %13/54 %4/04 %1/23 %14/87%2/97%6/35 %9/79%13/14%25/54%0/19 %5/57 تهران

 %3/97 %10/20 %4/37 %3/34%14/47%0/64%13/58 %11/99%11/07 %12/82%0/02 %13/53چهارمحال وبختياري
 %2/55 %14/01 %5/35 %4/12 %12/07%4/11%11/45 %10/31%9/68%14/81%0/00 %11/54 خراسان جنوبي
 %3/02 %16/70 %6/34 %1/48%18/38%4/78%8/81 %11/76%10/81 %9/79%0/14 %8/00 خراسان رضوي
 %2/80 %16/63 %4/69 %3/51 %14/18%1/91%11/36 %15/21%4/80 %15/75%0/00 %9/16 خراسان شمالي

 %2/07 %18/67 %6/15 %2/52 %18/01%3/20%10/05 %10/61%9/92 %9/19%0/00 %9/62 خوزستان
 %2/68 %14/36 %4/50 %2/38 %17/01%2/29%10/40 %11/21%8/61%17/94%0/00 %8/62 زنجان
 %2/76 %13/73 %5/71 %2/50 %14/32%2/84%14/17 %9/55%6/79%15/87%0/00 %11/75 سمنان

 %3/07 %14/01 %3/56 %2/63 %11/01%1/31%13/58%21/87%3/56 %13/95%0/00 %11/46 سيستان وبلوچستان
 %2/55 %13/10 %9/05 %1/49%15/42%5/00%11/96 %10/35%8/99 %12/41%0/00 %9/69 فارس
 %3/94 %14/84 %6/98 %2/60%16/84%2/28%9/78 %10/10%8/61 %14/57%0/00 %9/45 قزوين
 %2/37 %12/40 %6/30 %2/24 %14/49%1/14%9/22 %14/08%11/58%16/76%0/01 %9/42 قم

 %1/63 %13/66 %5/07 %2/68 %13/21%3/30%9/64%18/65%6/85 %16/30%0/00 %9/00 كردستان
 %1/70 %10/19 %3/59 %1/43%24/09%1/63%9/83 %11/86%7/76 %9/77%0/00 %18/15 كرمان
 %1/94 %19/34 %6/89 %2/13 %15/73%0/93%11/20 %11/78%8/37 %13/59%0/00 %8/10 كرمانشاه

 %2/11 %11/49 %5/97 %3/85 %15/41%0/81%9/29 %7/42%11/19%17/02%0/00 %15/44 وبويراحمدكهگيلويه
 %2/63 %11/38 %4/48 %1/69%22/75%2/85%11/33 %10/25%6/48 %13/38%0/00 %12/80 گلستان
 %2/69 %16/49 %6/79 %3/15 %15/77%2/47%10/04 %11/44%12/14 %9/67%0/00 %9/36 گيالن
 %1/58 %16/17 %5/73 %3/32%16/48%0/88%12/67 %14/51%8/61 %10/66%0/00 %9/39 لرستان
 %2/68 %15/58 %5/87 %2/52%19/56%2/71%11/16 %9/62%10/72 %9/06%0/18 %10/33 مازندران
 %2/45 %10/13 %6/93 %2/62%19/28%1/08%10/38 %15/27%7/26 %13/96%0/00 %10/63 مركزي
 %2/63 %12/08 %4/25 %1/87%27/34%1/61%8/61 %9/41%7/00 %14/69%0/00 %10/51 هرمزگان
 %1/82 %13/65 %4/14 %2/97%28/89%0/80%11/17 %9/38%6/11 %9/05%3/35 %8/68 همدان
 %3/13 %14/89 %4/94 %1/79 %15/38%1/86%13/33%15/59%7/40 %13/45%0/00 %8/23 يزد

    .8-4*ادامه جدول 
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از تعداد كارتخوان  PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,2,2
  هاي كشورفروشگاهي فعال سيستمي در استان

فروشگاهي فعال  از تعداد ابزار كارتخوان PSPهاي در اين بخش به بررسي اطالعات سهم هر يك از شركت
  شود.هاي كشور پرداخته ميسيستمي در هر يك از استان

از تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان را  PSPسهم بازار هر شركت اطالعات  8-4جدول 
  دهد.نشان مي 1396 خرداد ماهبراي 

 و "اعتباري ايران كيش كارت" ،"تجارت الكترونيك پارسيان"هايشركتگردد، همانگونه كه مشاهده مي
 مقايسه اند.هاي كشور داشتهبه ترتيب بيشترين سهم از بازار را از اين منظر در اكثر استان "پرداخت ملتبه"

" پرداخت ملتبه"دهد كه در ماه جاري شركت نشان مي 96اين جدول با جدول مشابه در ارديبهشت ماه 

ستمي در هاي فعال سيبازار بيشتري را در تعداد كارتخوان سهم "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به شركت 
ها داشته است. اين امر به دليل كاهش ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي شركت اكثر استان

(كه همگي از نوع فاقد تراكنش و يا كم تراكنش هستند) رخداده است. در سهم  "پرداخت الكترونيك سامان"
-ميهاي كشور تغيير خاصي مشاهده نها در استانان فروشگاهي فعال سيستمي ساير شركتبازار ابزار كارتخو

  شود.

  1396خرداد از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي به تفكيك استان در  PSPسهم بازار هر شركت 8-4جدول 
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 %3/33 %14/31 %7/13 %3/18%14/64%3/58%9/32 %13/27%10/79 %11/91%0/00 %8/54  شرقي آذربايجان
 %2/05 %16/16 %5/48 %2/20%16/35%1/98%8/46 %12/43%10/11 %11/85%0/00 %12/95 آذربايجان غربي

 %1/84 %15/13 %9/33 %2/55 %13/30%1/71%10/56 %11/51%8/51 %14/10%0/00 %11/46 اردبيل
 %2/92 %15/57 %5/51 %1/22%16/67%1/73%15/98 %9/21%10/63 %11/70%0/06 %8/79 اصفهان
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 %2/65 %13/37 %6/99 %2/30%16/44%4/34%7/97 %13/08%11/50 %14/48%0/36 %6/52 البرز
 %1/30 %17/34 %7/56 %3/90 %14/56%1/38%10/65 %8/26%4/48%20/56%0/00 %10/02 ايالم
 %4/99 %16/77 %6/08 %1/99 %15/43%2/75%7/98 %14/04%5/54 %13/07%0/00 %11/37 بوشهر
 %2/77 %13/54 %4/04 %1/23 %14/87%2/97%6/35 %9/79%13/14%25/54%0/19 %5/57 تهران

 %3/97 %10/20 %4/37 %3/34%14/47%0/64%13/58 %11/99%11/07 %12/82%0/02 %13/53چهارمحال وبختياري
 %2/55 %14/01 %5/35 %4/12 %12/07%4/11%11/45 %10/31%9/68%14/81%0/00 %11/54 خراسان جنوبي
 %3/02 %16/70 %6/34 %1/48%18/38%4/78%8/81 %11/76%10/81 %9/79%0/14 %8/00 خراسان رضوي
 %2/80 %16/63 %4/69 %3/51 %14/18%1/91%11/36 %15/21%4/80 %15/75%0/00 %9/16 خراسان شمالي

 %2/07 %18/67 %6/15 %2/52 %18/01%3/20%10/05 %10/61%9/92 %9/19%0/00 %9/62 خوزستان
 %2/68 %14/36 %4/50 %2/38 %17/01%2/29%10/40 %11/21%8/61%17/94%0/00 %8/62 زنجان
 %2/76 %13/73 %5/71 %2/50 %14/32%2/84%14/17 %9/55%6/79%15/87%0/00 %11/75 سمنان

 %3/07 %14/01 %3/56 %2/63 %11/01%1/31%13/58%21/87%3/56 %13/95%0/00 %11/46 سيستان وبلوچستان
 %2/55 %13/10 %9/05 %1/49%15/42%5/00%11/96 %10/35%8/99 %12/41%0/00 %9/69 فارس
 %3/94 %14/84 %6/98 %2/60%16/84%2/28%9/78 %10/10%8/61 %14/57%0/00 %9/45 قزوين
 %2/37 %12/40 %6/30 %2/24 %14/49%1/14%9/22 %14/08%11/58%16/76%0/01 %9/42 قم

 %1/63 %13/66 %5/07 %2/68 %13/21%3/30%9/64%18/65%6/85 %16/30%0/00 %9/00 كردستان
 %1/70 %10/19 %3/59 %1/43%24/09%1/63%9/83 %11/86%7/76 %9/77%0/00 %18/15 كرمان
 %1/94 %19/34 %6/89 %2/13 %15/73%0/93%11/20 %11/78%8/37 %13/59%0/00 %8/10 كرمانشاه

 %2/11 %11/49 %5/97 %3/85 %15/41%0/81%9/29 %7/42%11/19%17/02%0/00 %15/44 وبويراحمدكهگيلويه
 %2/63 %11/38 %4/48 %1/69%22/75%2/85%11/33 %10/25%6/48 %13/38%0/00 %12/80 گلستان
 %2/69 %16/49 %6/79 %3/15 %15/77%2/47%10/04 %11/44%12/14 %9/67%0/00 %9/36 گيالن
 %1/58 %16/17 %5/73 %3/32%16/48%0/88%12/67 %14/51%8/61 %10/66%0/00 %9/39 لرستان
 %2/68 %15/58 %5/87 %2/52%19/56%2/71%11/16 %9/62%10/72 %9/06%0/18 %10/33 مازندران
 %2/45 %10/13 %6/93 %2/62%19/28%1/08%10/38 %15/27%7/26 %13/96%0/00 %10/63 مركزي
 %2/63 %12/08 %4/25 %1/87%27/34%1/61%8/61 %9/41%7/00 %14/69%0/00 %10/51 هرمزگان
 %1/82 %13/65 %4/14 %2/97%28/89%0/80%11/17 %9/38%6/11 %9/05%3/35 %8/68 همدان
 %3/13 %14/89 %4/94 %1/79 %15/38%1/86%13/33%15/59%7/40 %13/45%0/00 %8/23 يزد

    .8-4*ادامه جدول 
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از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت 7-4شكل 
  كشد. را به تصوير مي 1396 خردادبراي دوره هاي كشور را يك از استان

  
  1396 خردادها در از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان PSPسهم بازاري هر شركت  7-4شكل 
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شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در  .4,2,3
  بعد كشوري

نده توانند تعيين كنهاي آن در كنار يكديگر ميهاي فروشگاهي و تعداد تراكنششاخص تعداد كارتخواندو 
ثربخشي اتوان شاخص ميبراي اين منظور ها باشد كه عملكرد شركت و توزيع مناسب اين ابزارها توسط شركت

  فعال سيستمي را تعريف نمود. فروشگاهي كارتخوان

هاي كارتخوان فروشگاهي به سهم آن شركت از ابزار هر شركت از تراكنش سهم اين شاخص بيانگر نسبت
هاي يك شركت در شبكه پرداخت ميزان اثربخشي كارتخوان . عدد حاصل25كارتخوان فروشگاهي است

اقع است. در و هاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بيانگر و مقدار آن  دهدالكترونيك را نشان مي
ه ب بدين معني است كه آن شركت توانسته است دقيقا ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينادار مقچنانچه 

 باشدباالتر از يك مقدار شاخص  چنانچهو  به دست آورد هااز بازار تراكنش ،اندازه سهمي كه در ابزارها دارد
  .است ، موفق به جذب تراكنش شدهابزارها دارداز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني

 دار مورد محاسبه قراردر گزارش اقتصادي شاپرك، برحسب تعداد پايانه تراكنش 1395اين شاخص تا مردادماه 
هاي فاقد تراكنش در دستور كار شاپرك قرار دارد، نحوه محاسبه گرفت، اما از آنجاييكه حذف و كاهش پايانهمي

 يفعال سيستمي تغيير كرد. گرچه در چندين شمارههاي دار به پايانههاي تراكنشاين شاخص از محاسبه پايانه
ها، اين شاخص توسط هر دو روش اخير نيز به جهت ايجاد بستري براي مقايسه براي تصميم گيري شركت

  است.محاسبه شده و مقايسه شده

 PSPهاي هاي فروشگاهي فعال سيستمي براي هر يك از شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 9-4جدول در 
  محاسبه شده است. 1396 دادخردر 

  

                                                 

 
است كه نسبت به كل  هر شركت كارتخوان فروشگاهياخص به عبارتي همان سرانه تراكنش ش اين .10-1-7رجوع شود به پيوست 25

  نرمااليز شده است.
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از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت 7-4شكل 
  كشد. را به تصوير مي 1396 خردادبراي دوره هاي كشور را يك از استان

  
  1396 خردادها در از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان PSPسهم بازاري هر شركت  7-4شكل 
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شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در  .4,2,3
  بعد كشوري

نده توانند تعيين كنهاي آن در كنار يكديگر ميهاي فروشگاهي و تعداد تراكنششاخص تعداد كارتخواندو 
ثربخشي اتوان شاخص ميبراي اين منظور ها باشد كه عملكرد شركت و توزيع مناسب اين ابزارها توسط شركت

  فعال سيستمي را تعريف نمود. فروشگاهي كارتخوان

هاي كارتخوان فروشگاهي به سهم آن شركت از ابزار هر شركت از تراكنش سهم اين شاخص بيانگر نسبت
هاي يك شركت در شبكه پرداخت ميزان اثربخشي كارتخوان . عدد حاصل25كارتخوان فروشگاهي است

اقع است. در و هاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بيانگر و مقدار آن  دهدالكترونيك را نشان مي
ه ب بدين معني است كه آن شركت توانسته است دقيقا ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينادار مقچنانچه 

 باشدباالتر از يك مقدار شاخص  چنانچهو  به دست آورد هااز بازار تراكنش ،اندازه سهمي كه در ابزارها دارد
  .است ، موفق به جذب تراكنش شدهابزارها دارداز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني

 دار مورد محاسبه قراردر گزارش اقتصادي شاپرك، برحسب تعداد پايانه تراكنش 1395اين شاخص تا مردادماه 
هاي فاقد تراكنش در دستور كار شاپرك قرار دارد، نحوه محاسبه گرفت، اما از آنجاييكه حذف و كاهش پايانهمي

 يفعال سيستمي تغيير كرد. گرچه در چندين شمارههاي دار به پايانههاي تراكنشاين شاخص از محاسبه پايانه
ها، اين شاخص توسط هر دو روش اخير نيز به جهت ايجاد بستري براي مقايسه براي تصميم گيري شركت

  است.محاسبه شده و مقايسه شده

 PSPهاي هاي فروشگاهي فعال سيستمي براي هر يك از شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 9-4جدول در 
  محاسبه شده است. 1396 دادخردر 

  

                                                 

 
است كه نسبت به كل  هر شركت كارتخوان فروشگاهياخص به عبارتي همان سرانه تراكنش ش اين .10-1-7رجوع شود به پيوست 25

  نرمااليز شده است.
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  1396 خردادهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت در اثربخشي كارتخوان شاخص 9-4جدول 

  شركت
  كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي

اثربخشي كارتخوان 
ي هاسهم از كل تراكنش فروشگاهي فعال سيستمي

  سهم از كل تعداد ابزار  كارتخوان فروشگاهي

  1/400  %8/88  %12/44  آسان پرداخت پرشين

  0/392  %0/14  %0/06  الكترونيك كارت دماوند
  1/613  %15/30  %24/68  به پرداخت ملت

  0/678  %10/10  %6/85  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  1/439  %11/33  %16/30  پرداخت الكترونيك سامان

  0/757  %9/67  %7/32  الكترونيك سدادپرداخت 
  0/821  %2/75  %2/26  پرداخت نوين آرين

  0/817  %16/70  %13/65  تجارت الكترونيك پارسيان
  0/682  %1/97  %1/35  سايان كارت
  0/656  %6/18  %4/05  فن آوا كارت

  0/658  %14/33  %9/43  كارت اعتباري ايران كيش
  0/612  %2/65  %1/62  مبنا كارت آريا

  

آسان "و  "پرداخت الكترونيك سامان"، "پرداخت ملتبه" شركت هاي گذشته سههمانند ماه ماه خرداد در
اي اين هاين معناست كه جذب تراكنش اند، كه بههشاخص اثربخشي باالتر از يك داشت "پرداخت پرشين

ه هاي كشور بوده است. بوانهايشان از كل كارتخاز سهم تعداد كارتخوانها بيشتر ها بر روي كارتخوانشركت
ها اي بوده كه در جذب بيشتر تراكنشها به گونههاي فروشگاهي اين شركتعبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان

   اند.تر عمل نمودهها موفقبه نسبت ساير شركت

ها نسبت به ماه گذشته تغيير چنداني نكرده است، وليكن قياس هرچند اعداد اين شاخص براي هريك از شركت
بت نس "پرداخت الكترونيك سامان"جدول فوق با جدول مشابه در ماه گذشته حكايت از آن دارد كه شركت 

ها، بيشترين افزايش را بر روي ميزان اثربخشي خود داشته است. اين امر متاثر از ريزش تعداد به ساير شركت
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- شود؛ چراكه شركت مذكور در تعداد تراكنشاي فروشگاهي فعال سيستمي آن شركت ارزيابي ميهكارتخوان

هاي ابزار كارتخوان خود رشد داشته و بالعكس در تعداد ابزارهاي مذكور كاهش را تجربه كرده است. اين 
  گردد. نيز مشاهده مي "الكترونيك كارت دماوند"عملكرد مطلوب در شركت 

هاي شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي، كارايي توزيع كارتخوانن چنين گفت كه تواميبنابراين 
مناسب  با جايابي بايستميها به سبب كاراتر بودن توزيع، شركتاز اين رو را بررسي نموده و  PSPهاي شركت

  بخشند.بخشي اين ابزار پذيرش را بهبود هاي بيشتر، شاخص اثرذب تراكنشها براي جكارتخوان

براي  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت شاخص اثربخشي كارتخوان 10-4ر ادامه در جدول د
  اند.با يكديگر مقايسه شده 1396ارديبهشت و خرداد دو ماه 

  1396ستمي هر شركت در ارديبهشت و خرداد روشگاهي فعال سيهاي فاثربخشي كارتخوان مقايسه شاخص 10-4جدول 

  اختالف  خرداد  ارديبهشت شركت

 0/061- 1/461 1/400 آسان پرداخت پرشين

 0/314 0/392 0/078 الكترونيك كارت دماوند

 0/036- 1/649 1/613 به پرداخت ملت

 0/020- 0/698 0/678 پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 0/142  1/439  1/297 پرداخت الكترونيك سامان

 0/751 0/757 0/006  پرداخت الكترونيك سداد

 0/026- 0/847 0/821  پرداخت نوين آرين

 0/816 0/817 0/001 تجارت الكترونيك پارسيان

 0/669 0/682 0/013 سايان كارت

 0/655 0/656 0/001 فن آوا كارت

 0/650 0/658 0/008 كارت اعتباري ايران كيش

 0/055- 0/667 0/612 مبنا كارت آريا
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ه ميزان رفت كها طي چند ماه اخير، انتظار ميهاي فاقد تراكنش شركتسازي برخي پايانهبا توجه به غير فعال
راكنش، هاي جديد و عمدتا كم ترو گردد، كه ظاهرا به دليل تعريف پايانهها با افزايش بيشتري روبهاثربخشي آن

 هاي فاقد تراكنش، كمهاي مزبور در زمينه حذف پايانههاي شركتگذاريتوان چنين اذعان داشت سياستمي
ها به دليل رشد مثبت تعداد ابزارهاي اثر بوده است. الزم به توضيح است كه كاهش اثربخشي در شركت

  ها از سويي ديگر رخداده است. هاي آنها از يك سو و كاهش تراكنشكارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي آن

ترونيك پرداخت الك"ين بهبود در شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در شركت بيشتر
ترين ريزش را در تعداد ابزارهاي كارتخوان داده است. اين شركت عمده احدي رخو 0/142با افزايش  "سامان

اثر از رشد سو متفعال سيستمي فروشگاهي در اين ماه داشته است. بنابراين باال رفتن اثربخشي آن از يك 
هاي كارتخوان فروشگاهي آن و از سويي ديگر به دليل كاهش تعداد ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنش

  گردد.وي ارزيابي مي

هاي آن در كنار يكديگر هاي فروشگاهي و تعداد تراكنشدو شاخص تعداد كارتخوانهمانگونه كه ذكر شد 
نكته حايز  ارائه دهند. را PSPي هاشركتهر يك از اين ابزارها توسط  توزيع مناسبتصوير خوبي از توانند مي

هاي فروشگاهي فعالي وجود دارند كه فاقد تراكنش هستند. ي شاپرك كارتخواناهميت اين است كه در شبكه
 ي پرداختها وارد شبكهها در شبكه فعال است وليكن تراكنشي از سوي آنبه اين معنا كه وضعيت آن

هاي فروشگاهي در بخش گذشته به تفصيل بررسي ها در كل كارتخوانت. اثربخشي هريك از شركتاسنشده
در كشور و  26دارهاي فروشگاهي تراكنشي جايابي كارتخواني نحوهمنظور مشاهدهگرديد. در اين بخش به

هاي شتراكن ، شاخص اثربخشي به ازاي سهمهاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان همچنين بررسي 
 دار بازتعريف شدههاي فروشگاهي تراكنشها از تعداد كارتخوانكارتخوان فروشگاهي هر شركت به سهم آن

  گردد.دار ارائه ميهاي فروشگاهي تراكنشعنوان شاخص اثربخشي كارتخوانو به

سته است كت توانبدين معني است كه آن شر ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينامقدار چنانچه در واقع 
 مقدار شاخص چنانچهو  آورد دستبه هااز بازار تراكنش ،دارد داري تراكنشبه اندازه سهمي كه در ابزارها دقيقا

                                                 

 
 با حداقل يك تراكنش در ماه. 26
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 .ستا ، موفق به جذب تراكنش شدهدارد ي مزبورابزارهااز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني باشدباالتر از يك 
هاي فروشگاهي را بر حسب ابزارهاي كارتخوان جدول زير همچنين، محاسبه شاخص اثربخشي كارتخوان

  نمايد. دار محاسبه و ارائه ميفروشگاهي تراكنش

  1396خرداد هر شركت در  دارتراكنشهاي فروشگاهي اثربخشي كارتخوان شاخص 11-4 جدول

 شركت
اثر بخشي كارتخوان   دارتراكنشكارتخوان فروشگاهي 

ي هاسهم از كل تراكنش  دارتراكنشفروشگاهي 
  كارتخوان فروشگاهي

سهم از كل تعداد
  ابزار

 1/315 %9/46  %12/44 آسان پرداخت پرشين

 0/404 %0/14  %0/06 الكترونيك كارت دماوند

 1/583 %15/59  %24/68 به پرداخت ملت

 0/713 %9/60  %6/85پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 1/334 %12/22  %16/30پرداخت الكترونيك سامان

 0/706 %10/38  %7/32  پرداخت الكترونيك سداد

 0/803  %2/81  %2/26 پرداخت نوين آرين

 0/944 %14/46  %13/65تجارت الكترونيك پارسيان

 0/602 %2/24  %1/35 سايان كارت

 0/742 %5/46  %4/05 فن آوا كارت

 0/628 %15/02  %9/43كارت اعتباري ايران كيش

 0/617 %2/63  %1/62 مبنا كارت آريا

  

 نيز در اين شاخص "آسان پرداخت پرشين"و  "پرداخت الكترونيك سامان"، "به پرداخت ملت"سه شركت 
ي ها بر روهاي اين شركتتراكنشاند، كه به اين معناست كه جذب هباالتر از يك داشت ، عددياثربخشي
ر بوده كشو دارتراكنش هايهايشان از كل كارتخواناز سهم تعداد كارتخوانبيشتر دار ي تراكنشهاكارتخوان

يشتر كه در جذب باي بوده ها به گونههي اين شركتهاي فروشگااست. به عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان
ي ارقام اين شاخص بين ماه جاري و ماه با مقايسهاند. تر عمل نمودهها موفقشركت ها به نسبت سايرتراكنش
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 .ستا ، موفق به جذب تراكنش شدهدارد ي مزبورابزارهااز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني باشدباالتر از يك 
هاي فروشگاهي را بر حسب ابزارهاي كارتخوان جدول زير همچنين، محاسبه شاخص اثربخشي كارتخوان

  نمايد. دار محاسبه و ارائه ميفروشگاهي تراكنش

  1396خرداد هر شركت در  دارتراكنشهاي فروشگاهي اثربخشي كارتخوان شاخص 11-4 جدول

 شركت
اثر بخشي كارتخوان   دارتراكنشكارتخوان فروشگاهي 

ي هاسهم از كل تراكنش  دارتراكنشفروشگاهي 
  كارتخوان فروشگاهي

سهم از كل تعداد
  ابزار

 1/315 %9/46  %12/44 آسان پرداخت پرشين

 0/404 %0/14  %0/06 الكترونيك كارت دماوند

 1/583 %15/59  %24/68 به پرداخت ملت

 0/713 %9/60  %6/85پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 1/334 %12/22  %16/30پرداخت الكترونيك سامان

 0/706 %10/38  %7/32  پرداخت الكترونيك سداد

 0/803  %2/81  %2/26 پرداخت نوين آرين

 0/944 %14/46  %13/65تجارت الكترونيك پارسيان

 0/602 %2/24  %1/35 سايان كارت

 0/742 %5/46  %4/05 فن آوا كارت

 0/628 %15/02  %9/43كارت اعتباري ايران كيش

 0/617 %2/63  %1/62 مبنا كارت آريا

  

 نيز در اين شاخص "آسان پرداخت پرشين"و  "پرداخت الكترونيك سامان"، "به پرداخت ملت"سه شركت 
ي ها بر روهاي اين شركتتراكنشاند، كه به اين معناست كه جذب هباالتر از يك داشت ، عددياثربخشي
ر بوده كشو دارتراكنش هايهايشان از كل كارتخواناز سهم تعداد كارتخوانبيشتر دار ي تراكنشهاكارتخوان

يشتر كه در جذب باي بوده ها به گونههي اين شركتهاي فروشگااست. به عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان
ي ارقام اين شاخص بين ماه جاري و ماه با مقايسهاند. تر عمل نمودهها موفقشركت ها به نسبت سايرتراكنش
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دار هاي فروشگاهي تراكنشها در نحوه توزيع كارتخوانتوان چنين اذعان داشت كه عملكرد شركتگذشته، مي
  نسبت به ارديبهشت ماه تغيير خاصي نداشته است.

 هاي فروشگاهي فعالم اختالف قابل مالحظه بين سهم كارتخوانرفت، به دليل عدهمانگونه كه انتظار مي
هاي فعال ، تغييرات چنداني بين اثربخشي كارتخوانPSPدار با يكديگر در هر شركت سيستمي و تراكنش
ه و ي متفاوت پرداختگردد؛ هرچند كه اين دو شاخص به بررسي دو مقولهدار مشاهده نميسيستمي و تراكنش

ردازد و ديگري به پهاي فعال سيستمي ميكديگر نيستند. يكي به بررسي اثربخشي كارتخوانقابل قياس با ي
  دار. هاي تراكنشاثربخشي كارتخوان

  

شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  .4,2,4
  هاي كشوريك از استان

 استان 31در اين قسمت شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي براي هر شركت در هر يك از 
  گيرد. كشور مورد بررسي قرار مي

هاي در هر يك از استانشركت  فروشگاهي فعال سيستمي هر هاياثربخشي كارتخوانشاخص  عدد حاصل از
ت هاي فروشگاهي در آن استان به نسبكارتخوانهاي كنششركت در جذب ترا هرتوانايي ميزان بيانگر كشور 

براي هر يك از  PSPهاي اين شاخص براي هر يك از شركت 12-4باشد. در جدول متوسط آن استان مي
  استان كشور مورد محاسبه قرار گرفته است. 31
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  1396خرداد در هر استان در  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت كارتخوان اثربخشي شاخص 12-4جدول 
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 0/006 1/9400/779 1/2280/8090/7890/816 0/769 0/773 0/675 0/592 1/206  شرقي آذربايجان
 0/000 2/2720/708 1/0580/8010/8260/746 0/646 0/786 0/622 0/720 1/153 آذربايجان غربي

 0/000 1/9740/759 1/1930/8430/7500/655 0/677 0/486 0/633 0/526 1/421 اردبيل
 0/016 2/0930/576 1/0430/7990/6950/748 0/667 0/719 0/538 0/568 2/105 اصفهان
 0/204 1/8410/786 1/2560/7710/8150/787 0/692 0/655 0/576 0/455 1/549 البرز
 1/8360/393 0/8060/7660/5920/676 0/617 0/752 0/746 0/546 ‐ 1/327 ايالم
 1/8880/588 1/0620/4580/6380/579 0/629 0/992 1/065 0/675 ‐ 1/259 بوشهر
 0/403 1/0630/700 2/2880/6730/7540/994 0/792 0/606 0/584 0/670 1/202 تهران

 0/003 1/7480/599 1/0610/9090/4580/851 0/660 0/652 0/664 0/714 1/377چهارمحال وبختياري
 2/2040/478 1/0460/5420/6740/625 0/454 0/686 0/657 0/754 ‐ 1/627 خراسان جنوبي
 0/606 1/9370/689 1/3440/8241/0590/948 0/669 0/813 0/618 0/638 1/199 خراسان رضوي
 1/9540/535 1/0960/7410/6740/715 0/532 0/724 0/758 0/765 ‐ 1/105 خراسان شمالي

 2/3400/828 1/1910/8890/9810/689 0/706 0/841 0/745 0/585 ‐ 1/155 خوزستان
 1/6830/680 0/9410/7220/6180/741 0/717 0/737 0/884 0/761 ‐ 1/406 زنجان
 1/7210/593 1/3680/7710/5460/522 0/604 0/591 0/739 0/532 ‐ 1/629 سمنان

 1/4280/419 1/3050/7370/8820/509 0/748 0/831 0/790 0/548 ‐ 1/363وبلوچستانسيستان 
 0/176 1/9430/685 1/4330/6080/8900/760 0/717 0/811 0/580 0/484 1/469 فارس
 0/447 2/0800/658 1/0980/7510/5830/794 0/703 0/668 0/686 0/647 1/235 قزوين
 0/245 1/7480/701 1/4000/7780/5230/678 0/595 0/720 0/564 0/456 1/204 قم

 0/993 1/6490/680 1/2330/8090/6640/649 0/707 0/731 0/657 0/574 1/264 كردستان
 2/1390/414 1/0900/8430/6110/686 0/595 0/649 0/570 0/558 ‐ 1/500 كرمان
 0/007 1/6950/775 1/0690/7870/6280/896 0/606 0/802 0/793 0/807 1/317 كرمانشاه

 1/6540/542 1/1110/5550/4710/439 0/748 0/544 0/644 0/696 ‐ 1/959 وبويراحمدكهگيلويه
 3/2771/7880/657 1/0870/7670/8480/923 0/820 0/800 0/622 0/639 1/160 گلستان
 0/000 1/8880/848 1/1320/8700/8450/858 0/728 0/779 0/662 0/626 1/494 گيالن
 0/214 2/0770/632 1/2270/7670/4720/800 0/594 0/817 0/728 0/580 1/274 لرستان



91

91 
 

 

دار هاي فروشگاهي تراكنشها در نحوه توزيع كارتخوانتوان چنين اذعان داشت كه عملكرد شركتگذشته، مي
  نسبت به ارديبهشت ماه تغيير خاصي نداشته است.

 هاي فروشگاهي فعالم اختالف قابل مالحظه بين سهم كارتخوانرفت، به دليل عدهمانگونه كه انتظار مي
هاي فعال ، تغييرات چنداني بين اثربخشي كارتخوانPSPدار با يكديگر در هر شركت سيستمي و تراكنش
ه و ي متفاوت پرداختگردد؛ هرچند كه اين دو شاخص به بررسي دو مقولهدار مشاهده نميسيستمي و تراكنش

ردازد و ديگري به پهاي فعال سيستمي ميكديگر نيستند. يكي به بررسي اثربخشي كارتخوانقابل قياس با ي
  دار. هاي تراكنشاثربخشي كارتخوان

  

شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  .4,2,4
  هاي كشوريك از استان

 استان 31در اين قسمت شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي براي هر شركت در هر يك از 
  گيرد. كشور مورد بررسي قرار مي

هاي در هر يك از استانشركت  فروشگاهي فعال سيستمي هر هاياثربخشي كارتخوانشاخص  عدد حاصل از
ت هاي فروشگاهي در آن استان به نسبكارتخوانهاي كنششركت در جذب ترا هرتوانايي ميزان بيانگر كشور 

براي هر يك از  PSPهاي اين شاخص براي هر يك از شركت 12-4باشد. در جدول متوسط آن استان مي
  استان كشور مورد محاسبه قرار گرفته است. 31
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  1396خرداد در هر استان در  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت كارتخوان اثربخشي شاخص 12-4جدول 
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 0/006 1/9400/779 1/2280/8090/7890/816 0/769 0/773 0/675 0/592 1/206  شرقي آذربايجان
 0/000 2/2720/708 1/0580/8010/8260/746 0/646 0/786 0/622 0/720 1/153 آذربايجان غربي

 0/000 1/9740/759 1/1930/8430/7500/655 0/677 0/486 0/633 0/526 1/421 اردبيل
 0/016 2/0930/576 1/0430/7990/6950/748 0/667 0/719 0/538 0/568 2/105 اصفهان
 0/204 1/8410/786 1/2560/7710/8150/787 0/692 0/655 0/576 0/455 1/549 البرز
 1/8360/393 0/8060/7660/5920/676 0/617 0/752 0/746 0/546 ‐ 1/327 ايالم
 1/8880/588 1/0620/4580/6380/579 0/629 0/992 1/065 0/675 ‐ 1/259 بوشهر
 0/403 1/0630/700 2/2880/6730/7540/994 0/792 0/606 0/584 0/670 1/202 تهران

 0/003 1/7480/599 1/0610/9090/4580/851 0/660 0/652 0/664 0/714 1/377چهارمحال وبختياري
 2/2040/478 1/0460/5420/6740/625 0/454 0/686 0/657 0/754 ‐ 1/627 خراسان جنوبي
 0/606 1/9370/689 1/3440/8241/0590/948 0/669 0/813 0/618 0/638 1/199 خراسان رضوي
 1/9540/535 1/0960/7410/6740/715 0/532 0/724 0/758 0/765 ‐ 1/105 خراسان شمالي

 2/3400/828 1/1910/8890/9810/689 0/706 0/841 0/745 0/585 ‐ 1/155 خوزستان
 1/6830/680 0/9410/7220/6180/741 0/717 0/737 0/884 0/761 ‐ 1/406 زنجان
 1/7210/593 1/3680/7710/5460/522 0/604 0/591 0/739 0/532 ‐ 1/629 سمنان

 1/4280/419 1/3050/7370/8820/509 0/748 0/831 0/790 0/548 ‐ 1/363وبلوچستانسيستان 
 0/176 1/9430/685 1/4330/6080/8900/760 0/717 0/811 0/580 0/484 1/469 فارس
 0/447 2/0800/658 1/0980/7510/5830/794 0/703 0/668 0/686 0/647 1/235 قزوين
 0/245 1/7480/701 1/4000/7780/5230/678 0/595 0/720 0/564 0/456 1/204 قم

 0/993 1/6490/680 1/2330/8090/6640/649 0/707 0/731 0/657 0/574 1/264 كردستان
 2/1390/414 1/0900/8430/6110/686 0/595 0/649 0/570 0/558 ‐ 1/500 كرمان
 0/007 1/6950/775 1/0690/7870/6280/896 0/606 0/802 0/793 0/807 1/317 كرمانشاه

 1/6540/542 1/1110/5550/4710/439 0/748 0/544 0/644 0/696 ‐ 1/959 وبويراحمدكهگيلويه
 3/2771/7880/657 1/0870/7670/8480/923 0/820 0/800 0/622 0/639 1/160 گلستان
 0/000 1/8880/848 1/1320/8700/8450/858 0/728 0/779 0/662 0/626 1/494 گيالن
 0/214 2/0770/632 1/2270/7670/4720/800 0/594 0/817 0/728 0/580 1/274 لرستان
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 0/410 2/5250/778 1/2200/7660/6460/805 0/722 0/773 0/703 0/619 1/158 مازندران
 0/347 1/7310/675 1/3410/6520/6290/635 0/865 0/781 0/708 0/615 1/354 مركزي
 2/1030/544 1/1860/6240/6440/720 0/472 0/640 0/658 0/403 ‐ 1/470 هرمزگان
 0/448 2/0300/644 1/2460/7620/5000/736 0/610 0/510 1/437 0/607 1/118 همدان
 1/7660/292 1/5850/7880/4440/669 0/678 0/743 0/762 0/585 ‐ 1/177 يزد

    .12-4جدول *ادامه 

ها سهم شركت الكترونيك كارت دماوند از تعداد تراكنشهاي كارتخوان فروشگاهي و نيز از تعداد ابزار **به علت اينكه در بسياري از استان
كارتخوان صفر بوده است، شاخص اثر بخشي كارتخوان فروشگاهي كه حاصل تقسيم اين دو سهم مي باشد، براي اين شركت در اين موارد 

  بل محاسبه نبوده است (مبهم بودن تقسيم عدد صفر بر صفر) كه در جدول با خط تيره نشان داده شده است.قا

ها در غالب استان "پرداخت الكترونيك سامان "و  "آسان پرداخت پرشين" ،"به پرداخت ملت"سه شركت 
سبت ها به نداراي شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي باالتر از يك هستند. به عبارت ديگر اين شركت

اند و هاي بازار را به خود اختصاص دادهبيشتري از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي، تراكنش
  باشد. هاي فروشگاهي براي جذب تراكنش ميها در توزيع كارتخوانر اين شركتتاين حاكي از جايابي مناسب

هاي كشور در براي هر يك از استان PSPهمچنين شكل شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي هر شركت 
  آمده است.  8-4شكل 
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  1396خرداد به تفكيك هر استان در  PSPهاي هاي فروشگاهي شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 8-4شكل 

در هر استان نيز صورت  PSPهاي فروشگاهي هر شركت الزم به ذكر است كه محاسبه اثربخشي كارتخوان
ها، تغيير چنداني فيمابين اثربخشي پذيرفته و نظير شاخص اثربخشي كلي ابزارهاي كارتخوان شركت

  گردد. دار و فعال سيستمي مشاهده نميهاي تراكنشكارتخوان
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 0/410 2/5250/778 1/2200/7660/6460/805 0/722 0/773 0/703 0/619 1/158 مازندران
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    .12-4جدول *ادامه 

ها سهم شركت الكترونيك كارت دماوند از تعداد تراكنشهاي كارتخوان فروشگاهي و نيز از تعداد ابزار **به علت اينكه در بسياري از استان
كارتخوان صفر بوده است، شاخص اثر بخشي كارتخوان فروشگاهي كه حاصل تقسيم اين دو سهم مي باشد، براي اين شركت در اين موارد 

  بل محاسبه نبوده است (مبهم بودن تقسيم عدد صفر بر صفر) كه در جدول با خط تيره نشان داده شده است.قا

ها در غالب استان "پرداخت الكترونيك سامان "و  "آسان پرداخت پرشين" ،"به پرداخت ملت"سه شركت 
سبت ها به نداراي شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي باالتر از يك هستند. به عبارت ديگر اين شركت

اند و هاي بازار را به خود اختصاص دادهبيشتري از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي، تراكنش
  باشد. هاي فروشگاهي براي جذب تراكنش ميها در توزيع كارتخوانر اين شركتتاين حاكي از جايابي مناسب

هاي كشور در براي هر يك از استان PSPهمچنين شكل شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي هر شركت 
  آمده است.  8-4شكل 
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  1396خرداد به تفكيك هر استان در  PSPهاي هاي فروشگاهي شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 8-4شكل 

در هر استان نيز صورت  PSPهاي فروشگاهي هر شركت الزم به ذكر است كه محاسبه اثربخشي كارتخوان
ها، تغيير چنداني فيمابين اثربخشي پذيرفته و نظير شاخص اثربخشي كلي ابزارهاي كارتخوان شركت

  گردد. دار و فعال سيستمي مشاهده نميهاي تراكنشكارتخوان
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هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي عملكرد شركت .4,2,5
  تراكنش و فاقد تراكنش كم

  
معمول در ساير كشورها، پذيرندگان براي استفاده از ابزار كارتخوان فروشگاهي، ناچار به خريد بر اساس روش 

داري و نيز پرداخت بهاي هاي نصب، نگهعالوه موظف به پرداخت هزينهبه و يا اجاره دستگاه كارتخوان بوده
كارگيري اين ابزار بهدر وري بهرهدر اين كشورها، توجه به كاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتيجه 

ان در رايگ به صورت ، نه تنها كارتخواناين امرها در . اما در ايران به واسطه مداخله بانكيشتر استبسيار ب
 اختياردرهاي مربوطه حتي رول كاغذ رسيد نيز به رايگان بلكه همه هزينه ،گيرداختيار پذيرندگان قرار مي

جه فراواني ها و در نتيهاي كارتخوان در فروشگاهبع اين رويكرد شاهد تعدد دستگاهد. به تگيرقرار ميپذيرندگان 
استقبال  يحت ايفروشنده و  يتفاوتيبتراكنش و فاقد تراكنش هستيم. متاسفانه هاي فروشگاهي كمكارتخوان

به نصب  PSPاز يك سو و الزام شركت  آن يشيارزش نما يلدله ب هاي فروشگاهيكارتخوان يشاز افزا
شود از سوي ديگر، ناشي ميها با بانك هاشركتهاي اين قراردادكارتخوان بدون توجه به كارايي آن كه از 

راكنش تهاي كمها و وجود كارتخوانهايي نظير تعدد كارتخوان نصب شده در هر فروشگاهتشديد پديده موجب
 و فاقد تراكنش شده است.

هاي هاي فروشگاهي آمار كارتخوانوري كارتخوانميزان كارايي و بهره در اين قسمت به منظور بررسي نمايش
  شد.بررسي خواهد  PSPتراكنش و فاقد تراكنش مالي،  هر شركت كم

 60تراكنش بنا بر تعريف كارتخواني است كه در يك بازه زماني سه ماهه متوالي، كمتر از كارتخوان كم 
ميليون  20هاي آن در سه ماه متوالي، كمتر از وع مبالغ تراكنشداشته باشد و مجمدر هر ماه تراكنش مالي 

علت مالك قرار گرفتن بازه زماني سه ماهه در تعريف ابزار كم تراكنش و فاقد تراكنش  .27باشددر هر ماه ريال 
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دگان بنابر نها و نيز در بر گرفتن فعاليت فصلي برخي پذيرنصب جديد كارتخوانها در مالي، كنترل شركت
  است. هاهيت فعاليت آنما

تراكنش و فاقد تراكنش مالي از هاي فروشگاهي كمكارتخوانسهم تعداد  13-4جدول با اين تعريف، 
سهم  96خرداد دهد. اين جدول مبين آن است كه در ماه هاي فعال سيستمي هر شركت را ارائه ميكارتخوان
درصد  25/96بيش از دو درصد نسبت به ماه گذشته، با افزايش تراكنش و فاقد تراكنش مالي هاي كمكارتخوان

   .شامل شده است را هاي فروشگاهي فعال سيستمي شبكه شاپرككارتخواناز كل 
 

  آن  يستميفعال س ياز كل كارتخوان ها ي هر شركتكم تراكنش و فاقد تراكنش مال يهاسهم تعداد كارتخوان 13-4جدول 

  نام شركت
هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي از كل سهم مجموع تعداد كارتخوان

  هاي فعال سيستمي هر شركتكارتخوان

  اختالف  خرداد  ارديبهشت
  %2/19  %15/16  %12/97  آسان پرداخت پرشين
  %6/21‐  %38/92  %45/13  الكترونيك كارت دماوند

  %2/76‐  %16/93  %14/17  به پرداخت ملت
  %4/78‐  %37/41  %32/63  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  %4/60‐  %20/36  %24/96  پرداخت الكترونيك سامان
  %1/72  %24/12  %22/40  پرداخت الكترونيك سداد

  %4/11  %24/18  %20/07  پرداخت نوين آرين
  %6/81  %37/34  %30/53  تجارت الكترونيك پارسيان

  %2/57  %25/66  %23/09  سايان كارت
  %0/59  %23/20  %22/61  آوا كارتفن

  %2/26  %27/78  %25/52  كارت اعتباري ايران كيش
  %2/82  %27/45  %24/63  مبنا كارت آريا

 %2/45  %25/96 %23/51  كل

ر ها داشته است. لذا در اين جدول بدهنده آن است كه شركت عملكرد بهتري به نسبت ساير شركت*هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان
 نمايش داده شده است. Boldها، كمترين ميزان شاخص به صورت خالف غالب جدول
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هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي عملكرد شركت .4,2,5
  تراكنش و فاقد تراكنش كم

  
معمول در ساير كشورها، پذيرندگان براي استفاده از ابزار كارتخوان فروشگاهي، ناچار به خريد بر اساس روش 
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استقبال  يحت ايفروشنده و  يتفاوتيبتراكنش و فاقد تراكنش هستيم. متاسفانه هاي فروشگاهي كمكارتخوان

به نصب  PSPاز يك سو و الزام شركت  آن يشيارزش نما يلدله ب هاي فروشگاهيكارتخوان يشاز افزا
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 60تراكنش بنا بر تعريف كارتخواني است كه در يك بازه زماني سه ماهه متوالي، كمتر از كارتخوان كم 
ميليون  20هاي آن در سه ماه متوالي، كمتر از وع مبالغ تراكنشداشته باشد و مجمدر هر ماه تراكنش مالي 

علت مالك قرار گرفتن بازه زماني سه ماهه در تعريف ابزار كم تراكنش و فاقد تراكنش  .27باشددر هر ماه ريال 
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 و فاقد تراكنش شده است.
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 . 1-7-1-7رجوع شود به پيوست  27
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در رقم شاخص ميزان تعداد  PSPهاي شود، در خرداد ماه رفتار شركتهمانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي
هاي فعال سيستمي خود عموما افزايشي بوده است. هرچند هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش به پايانهكارتخوان
 هاي كمها (به جز پرداخت الكترونيك سامان و الكترونيك كارت دماوند) هم بر تعداد كارتخوانتمامي آن

اي هاند. در اين ماه تعداد كارتخوانهاي فعال سيستمي خود افزودهانهتراكنش و فاقد تراكنش خود و هم بر پاي
اند. عملكرد درصد را تجربه كرده 11ي پرداخت نرخ رشد مثبت بيش از كم تراكنش و فاقد تراكنش در شبكه

پرداخت به"، "پاسارگادپرداخت الكترونيك "هاي و پس از آن شركت "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت 
هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش در خرداد ماه در رشد تعداد كارتخوان "كارت اعتباري ايران كيش"و  "ملت

جاري  ها نيز در ماههاي فروشگاهي اين شركتبسيار تاثيرگذار ارزيابي شده است. هرچند تعداد كل كارتخوان
گرديده  اكنش و فاقد تراكنش، سببهاي كم تراند، وليكن شتاب بيشتر حجم كارتخوانروندي رو به رشد داشته

  ها نسبت به ماه گذشته افزايش نشان دهند. است كه ميزان اين شاخص در اين شركت

طي دو  9-4تراكنش و فاقد تراكنش مالي، شكل هاي فروشگاهي كمبراي بررسي روند تغيير تعداد كارتخوان
  ترسيم شده است. 96و  95سال متوالي 

  
  96و  95طي ماه هاي سال ي تراكنش و فاقد تراكنش مالكم يفروشگاه يهاتعداد كارتخوانيير روند تغ 9-4شكل 
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همانگونه كه در شكل فوق قابل مالحظه است، پس از كاهش موثر در تعداد ابزارهاي كم تراكنش و فاقد 
ي جامع پذيرندگان، روند تعدادي اين گونه از ابزارها تقريبا سير سامانهاندازي تراكنش در آذر ماه به دليل راه

درصد رشد را نسبت  11صعودي پيموده است. در خرداد ماه نيز اين روند افزايشي ادامه يافته تا جايي كه بالغ بر 
  دهد.به ماه گذشته نشان مي
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  هاي صادر كننده و پذيرنده بانكبررسي وضعيت  .5
و صادر  29پذيرنده 28هايدر اين بخش از گزارش به بررسي سهم بازار پذيرندگي و صادركنندگي در بانك

  شود.در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي پرداخته مي 30كننده

  سهم بازار پذيرندگي .5,1
ي شاپرك كارتي شبكه هايمبلغ تراكنش هاي پذيرنده از لحاظ تعداد ودر اين بخش، سهم بازار هريك از بانك

ها به تفكيك ابزارهاي پذيرش محاسبه و تمركز بازار مورد بررسي قرار گرفته و سهم هر بانك از بازار تراكنش
  گيرد.هاي پذيرنده محاسبه شده و مورد تحليل قرار ميبرحسب هر ابزار در بازار بانك

                                                 

 
 باشد.ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز ميدر كل گزارش منظور از بانك 28
 .4-1-7رجوع شود به پيوست  29
 .3-1-7رجوع شود به پيوست  30
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ب تعداد و مبلغ بر حسهاي پذيرنده سهم بازار هر يك از بانك .5,1,1
  ها تراكنش

بكه هاي پشتيباني شده در شپذيرش تعداد و مبلغ تراكنشدر  هاز بانكا كيهر  تيشاخص گستره فعال نيا
 .دهدينشان مرا  شاپرك

 96هاي صنعت پرداخت در خرداد هاي پذيرنده از كل تعداد تراكنشسهم تعدادي هر يك از بانك1-5شكل 
  دهد. را نشان مي

  
  1396خرداد  –هاي شبكه پرداخت تعداد تراكنشسهم بازار هر بانك پذيرنده از كل  1-5شكل 

 ادخردهاي صنعت پرداخت در هاي پذيرنده از كل جمع مبلغ تراكنشسهم مبلغي هر يك از بانك 2-5شكل 
  دهد. رانشان مي 96
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  1396خرداد  –هاي شبكه پرداخت سهم بازار هر بانك پذيرنده از كل مبلغ تراكنش 2-5شكل 

  

 88/29ها و سهم درصدي از تعداد تراكنش 23/32با سهم  "بانك ملت"شود كه از دو شكل باال مالحظه مي
هاي بازار را به خود ها، همچنان با اختالف زياد، باالترين سهم از پذيرش تراكنشدرصدي از مبلغ تراكنش

  هاي پذيرنده قرار گرفته است. اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين تمام بانك

 

از كل بازار  ذيرندهپ هايسهم تعدادي و مبلغي بانك  .5,1,2
  هاي پذيرش هاي هر يك از ابزارتراكنش

ه وجوها به منظور پذيرش بازاريابي هر يك از بانك ياين شاخص، منجر به شناخت حوزه فعاليت و نحوه
ذكر اين نكته ضروري است  شود.هاي پذيرش ميي در هر يك از ابزاربانك يهاكارت يمربوط به داد و ستدها
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-هاي پذيرنده در كارتخوانها به ازاي تمامي بانكاسبه شاخص فوق، آمار تعدادي و مبلغي تراكنشكه در مح

  شود. نيز در نظر گرفته مي 31هاي چندشبايي

 96ماه  خردادهاي پذيرش براي هاي پذيرنده از بازار ابزارهاي هر يك از بانكسهم تعدادي و مبلغي تراكنش
  ارائه شده است. 1-5جدول در 

  ماه : خرداداطالعات اين جدول مبين آن است كه در 
 درصد، ابزار پذيرش اينترنتي  30/28ها در ابزار كارتخوان فروشگاهي بابيشترين سهم از تعداد تراكنش

  بوده است . "بانك ملت"درصد متعلق به  11/72ي با درصد و ابزار پذيرش موبايل 36/25با 
 درصد، ابزار پذيرش اينترنتي  33/28ها در ابزار كارتخوان فروشگاهي با بيشترين سهم از مبلغ تراكنش

  بوده است. "بانك ملت"درصد متعلق به  22/55درصد و ابزار پذيرش موبايلي با  47/48با 

ك همچنان هم از جنبه تعدادي و هم از جنبه مبلغي در هر سه ابزار گردد اين بانو همانگونه كه مشاهده مي
  پذيرش جايگاه نخست را دارد.

  1396 خرداد –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز كل تعداد و مبلغ تراكنش سهم هر بانك پذيرنده  1-5جدول 

 بانك پذيرندهرديف

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش
كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %11/97 %0/43 %1/58 %2/67 %3/10 %1/95 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/07 %0/57 %1/85 %0/05 %0/93%2/16 بانك انصار  2
 %0/02 %0/04 %0/76 %0/01 %0/13 %0/65 بانك ايران زمين  3
 %2/60 %0/45 %1/31 %3/99 %1/09%0/54 بانك آينده   4
 %11/00 %6/27 %3/74 %7/52 %18/82 %7/74 بانك پارسيان  5
 %0/20 %2/76 %4/06 %0/07 %2/46 %5/20 بانك پاسارگاد  6
 %0/19 %2/32 %4/35 %0/08 %1/90 %3/79 بانك تجارت  7

                                                 

 
 ابزار پذيرش است.به  شباتعريف و اتصال بيش از يك شماره  منظور از لفظ چندشبايي، 31
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 بانك پذيرندهرديف

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش
كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/00 %0/20 %0/64 %0/01 %0/26 %0/67 بانك توسعه صادرات ايران  8
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك توسعه و تعاون   9
 %0/04 %0/00 %0/22 %0/01 %0/00 %0/32 حكمت ايرانيانبانك   10
 %0/57 %0/42 %0/10 %0/22 %3/91 %0/03 بانك خاورميانه  11
 %0/20 %0/13 %0/45 %0/03 %1/31 %0/33 بانك دي  12
 %0/99 %4/55 %4/48 %0/09 %3/32 %5/27 بانك رفاه كارگران  13
 %7/76 %5/91 %2/91 %1/72 %16/41 %5/10 بانك سامان  14
 %0/04 %0/19 %5/16 %0/02 %0/43 %4/95 بانك سپه  15
 %0/00 %0/01 %0/60 %0/00 %0/00 %0/17 بانك سرمايه  16
 %0/05 %3/62 %1/25 %0/03 %1/29 %0/83 بانك سينا  17
 %7/45 %1/71 %0/83 %9/74 %0/52 %0/73 بانك شهر  18
 %0/53 %1/96 %12/34 %0/67 %2/30 %7/43 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك صنعت و معدن  20
 %0/01 %0/02 %2/26 %0/01 %0/20 %3/52 بانك قرض الحسنه رسالت  21
 %0/00 %0/00 %0/59 %0/00 %0/01 %0/70بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان  22
 %0/29 %0/21 %2/75 %0/43 %0/07 %1/33 بانك قوامين  23
 %0/24 %0/01 %0/24 %0/22 %0/05 %0/13 بانك كارآفرين  24
 %0/46 %0/40 %5/51 %0/16 %2/73 %7/13 بانك كشاورزي  25
 %0/00 %0/18 %0/49 %0/01 %0/24 %0/42 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسالمي ايران

0/00% 0/01% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %0/01 %0/02 %1/12 %0/04 %0/15 %0/82 بانك مسكن  28
 %55/22 %48/47 %28/33 %72/11 %25/36%28/30 بانك ملت  29
 %0/09 %18/97 %10/86 %0/09 %10/55 %8/13 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %0/16 %0/37 %0/00 %2/43 %0/69 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/00 %0/03 %0/00 %0/00 %0/04 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %0/22 %0/00 %0/00 %0/43موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %0/53 %0/00 %0/00 %0/49 موسسه اعتباري ملل  34
 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 موسسه اعتباري نور  35

  1-5*ادامه جدول 
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ك همچنان هم از جنبه تعدادي و هم از جنبه مبلغي در هر سه ابزار گردد اين بانو همانگونه كه مشاهده مي
  پذيرش جايگاه نخست را دارد.

  1396 خرداد –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز كل تعداد و مبلغ تراكنش سهم هر بانك پذيرنده  1-5جدول 

 بانك پذيرندهرديف

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش
كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %11/97 %0/43 %1/58 %2/67 %3/10 %1/95 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/07 %0/57 %1/85 %0/05 %0/93%2/16 بانك انصار  2
 %0/02 %0/04 %0/76 %0/01 %0/13 %0/65 بانك ايران زمين  3
 %2/60 %0/45 %1/31 %3/99 %1/09%0/54 بانك آينده   4
 %11/00 %6/27 %3/74 %7/52 %18/82 %7/74 بانك پارسيان  5
 %0/20 %2/76 %4/06 %0/07 %2/46 %5/20 بانك پاسارگاد  6
 %0/19 %2/32 %4/35 %0/08 %1/90 %3/79 بانك تجارت  7
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 بانك پذيرندهرديف

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش
كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار پذيرش
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/00 %0/20 %0/64 %0/01 %0/26 %0/67 بانك توسعه صادرات ايران  8
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك توسعه و تعاون   9
 %0/04 %0/00 %0/22 %0/01 %0/00 %0/32 حكمت ايرانيانبانك   10
 %0/57 %0/42 %0/10 %0/22 %3/91 %0/03 بانك خاورميانه  11
 %0/20 %0/13 %0/45 %0/03 %1/31 %0/33 بانك دي  12
 %0/99 %4/55 %4/48 %0/09 %3/32 %5/27 بانك رفاه كارگران  13
 %7/76 %5/91 %2/91 %1/72 %16/41 %5/10 بانك سامان  14
 %0/04 %0/19 %5/16 %0/02 %0/43 %4/95 بانك سپه  15
 %0/00 %0/01 %0/60 %0/00 %0/00 %0/17 بانك سرمايه  16
 %0/05 %3/62 %1/25 %0/03 %1/29 %0/83 بانك سينا  17
 %7/45 %1/71 %0/83 %9/74 %0/52 %0/73 بانك شهر  18
 %0/53 %1/96 %12/34 %0/67 %2/30 %7/43 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك صنعت و معدن  20
 %0/01 %0/02 %2/26 %0/01 %0/20 %3/52 بانك قرض الحسنه رسالت  21
 %0/00 %0/00 %0/59 %0/00 %0/01 %0/70بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان  22
 %0/29 %0/21 %2/75 %0/43 %0/07 %1/33 بانك قوامين  23
 %0/24 %0/01 %0/24 %0/22 %0/05 %0/13 بانك كارآفرين  24
 %0/46 %0/40 %5/51 %0/16 %2/73 %7/13 بانك كشاورزي  25
 %0/00 %0/18 %0/49 %0/01 %0/24 %0/42 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسالمي ايران

0/00% 0/01% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %0/01 %0/02 %1/12 %0/04 %0/15 %0/82 بانك مسكن  28
 %55/22 %48/47 %28/33 %72/11 %25/36%28/30 بانك ملت  29
 %0/09 %18/97 %10/86 %0/09 %10/55 %8/13 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %0/16 %0/37 %0/00 %2/43 %0/69 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/00 %0/03 %0/00 %0/00 %0/04 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %0/22 %0/00 %0/00 %0/43موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %0/53 %0/00 %0/00 %0/49 موسسه اعتباري ملل  34
 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 موسسه اعتباري نور  35

  1-5*ادامه جدول 
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  به ترتيب: "ملت"گردد بعد از بانك مشاهده مي 1-5جدول همانگونه كه در 
 ادرات ص"و  "پارسيان"، "ملي ايران"هاي باالترين سهم تعدادي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك

  "ايران

 ملي ايران"و  "سامان"، "پارسيان"به بانك هاي  باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش موبايلي" 

  آينده"و  "پارسيان"، "شهر"باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش اينترنتي به بانك هاي" 

  و  "ملي ايران"، "صادرات"باالترين سهم مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك هاي
 "كشاورزي"

 انسام"و  "پارسيان"، "ملي ايران"بانك هاي  باالترين سهم مبلغي ابزار پذيرش موبايلي به" 

  سامان" و "پارسيان"، "اقتصاد نوين"باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش اينترنتي به بانك هاي"  

ه اين اند كهاي دوم تا چهارم قرار گرفتهبه ترتيب در مكان "ملت"تعلق گرفته و اين بانك ها بعد از بانك 
  نشان داده شده است. 2-5شكل و 1-5شكل بررسي در  
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هاي پذيرش از مبلغي هر يك از ابزارسهم تعدادي و  .5,1,3
   هاي هر بانك پذيرندهتراكنش

هاي هر بانك پذيرنده را در اين بخش از گزارش، جدول زير سهم تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنش
  دهد.ها در شبكه پرداخت كشور نشان ميبه تفكيك بانك

  1396 خرداد –هاي هر بانك پذيرندههاي پذيرش از تراكنشسهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار 2-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
 پذيرنده

هاي سهم مبلغي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %4/33 %1/90 %93/78 %11/97 %4/54 %83/49 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/02 %2/25 %97/73 %0/24 %1/45 %98/31 بانك انصار  2
 %0/02 %0/36 %99/63 %0/09 %0/69 %99/22 بانك ايران زمين  3
 %1/16 %2/51 %96/32 %41/93 %3/73 %54/35 بانك آينده  4
 %1/57 %11/04 %87/39 %8/57 %7/01 %84/42 بانك پارسيان  5
 %0/03 %4/86 %95/11 %0/14 %1/59%98/27 بانك پاسارگاد  6
 %0/03 %3/86 %96/11 %0/21 %1/68 %98/11 بانك تجارت  7
 %0/00 %2/26 %97/73 %0/09 %1/30 %98/61 توسعه تعاونبانك   8
 %0/00 %0/78 %99/22 %0/00 %0/05 %99/95بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/10 %0/04 %99/87 %0/22 %0/04 %99/74 بانك حكمت ايرانيان  10
 %2/53 %22/83 %74/64 %12/11 %70/41 %17/48 بانك خاورميانه  11
 %0/26 %2/12 %97/62 %0/94 %11/95%87/10 بانك دي  12
 %0/13 %7/09 %92/79 %0/18 %2/10 %97/71 بانك رفاه كارگران  13
 %1/39 %13/07 %85/54 %3/08 %9/59 %87/33 بانك سامان  14
 %0/00 %0/28 %99/72 %0/05 %0/30 %99/65 بانك سپه  15
 %0/00 %0/14 %99/86 %0/00 %0/07%99/93 بانك سرمايه  16
 %0/02 %17/85 %82/13 %0/35 %5/02 %94/63 بانك سينا  17
 %4/52 %12/81 %82/68 %57/49 %1/00%41/51 بانك شهر  18
 %0/03 %1/18 %98/79 %0/92 %1/04 %98/04 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/63 %99/37 %0/00 %0/92 %99/08 بانك صنعت و معدن  20
 %0/00 %0/06 %99/94 %0/04 %0/20 %99/77بانك قرض الحسنه رسالت  21
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  به ترتيب: "ملت"گردد بعد از بانك مشاهده مي 1-5جدول همانگونه كه در 
 ادرات ص"و  "پارسيان"، "ملي ايران"هاي باالترين سهم تعدادي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك

  "ايران

 ملي ايران"و  "سامان"، "پارسيان"به بانك هاي  باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش موبايلي" 

  آينده"و  "پارسيان"، "شهر"باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش اينترنتي به بانك هاي" 

  و  "ملي ايران"، "صادرات"باالترين سهم مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك هاي
 "كشاورزي"

 انسام"و  "پارسيان"، "ملي ايران"بانك هاي  باالترين سهم مبلغي ابزار پذيرش موبايلي به" 

  سامان" و "پارسيان"، "اقتصاد نوين"باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش اينترنتي به بانك هاي"  

ه اين اند كهاي دوم تا چهارم قرار گرفتهبه ترتيب در مكان "ملت"تعلق گرفته و اين بانك ها بعد از بانك 
  نشان داده شده است. 2-5شكل و 1-5شكل بررسي در  
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هاي پذيرش از مبلغي هر يك از ابزارسهم تعدادي و  .5,1,3
   هاي هر بانك پذيرندهتراكنش

هاي هر بانك پذيرنده را در اين بخش از گزارش، جدول زير سهم تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنش
  دهد.ها در شبكه پرداخت كشور نشان ميبه تفكيك بانك

  1396 خرداد –هاي هر بانك پذيرندههاي پذيرش از تراكنشسهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار 2-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
 پذيرنده

هاي سهم مبلغي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %4/33 %1/90 %93/78 %11/97 %4/54 %83/49 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/02 %2/25 %97/73 %0/24 %1/45 %98/31 بانك انصار  2
 %0/02 %0/36 %99/63 %0/09 %0/69 %99/22 بانك ايران زمين  3
 %1/16 %2/51 %96/32 %41/93 %3/73 %54/35 بانك آينده  4
 %1/57 %11/04 %87/39 %8/57 %7/01 %84/42 بانك پارسيان  5
 %0/03 %4/86 %95/11 %0/14 %1/59%98/27 بانك پاسارگاد  6
 %0/03 %3/86 %96/11 %0/21 %1/68 %98/11 بانك تجارت  7
 %0/00 %2/26 %97/73 %0/09 %1/30 %98/61 توسعه تعاونبانك   8
 %0/00 %0/78 %99/22 %0/00 %0/05 %99/95بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/10 %0/04 %99/87 %0/22 %0/04 %99/74 بانك حكمت ايرانيان  10
 %2/53 %22/83 %74/64 %12/11 %70/41 %17/48 بانك خاورميانه  11
 %0/26 %2/12 %97/62 %0/94 %11/95%87/10 بانك دي  12
 %0/13 %7/09 %92/79 %0/18 %2/10 %97/71 بانك رفاه كارگران  13
 %1/39 %13/07 %85/54 %3/08 %9/59 %87/33 بانك سامان  14
 %0/00 %0/28 %99/72 %0/05 %0/30 %99/65 بانك سپه  15
 %0/00 %0/14 %99/86 %0/00 %0/07%99/93 بانك سرمايه  16
 %0/02 %17/85 %82/13 %0/35 %5/02 %94/63 بانك سينا  17
 %4/52 %12/81 %82/68 %57/49 %1/00%41/51 بانك شهر  18
 %0/03 %1/18 %98/79 %0/92 %1/04 %98/04 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/63 %99/37 %0/00 %0/92 %99/08 بانك صنعت و معدن  20
 %0/00 %0/06 %99/94 %0/04 %0/20 %99/77بانك قرض الحسنه رسالت  21



106

107 
 

 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

هاي سهم مبلغي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %0/00 %0/02 %99/97 %0/03 %0/06 %99/90بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
 %0/06 %0/58 %99/35 %3/29 %0/17 %96/54 بانك قوامين  23
 %0/61 %0/33 %99/06 %14/43 %1/09 %84/48 بانك كارآفرين  24
 %0/05 %0/54 %99/41 %0/23 %1/29 %98/48 بانك كشاورزي  25
 %0/00 %2/71 %97/28 %0/16 %1/92 %97/92 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسالمي ايران

53/34% 46/66% 0/00% 98/82% 1/18% 0/00% 

 %0/01 %0/15 %99/85 %0/52 %0/62 %98/85 بانك مسكن  28
 %1/04 %11/28 %87/67 %20/52 %2/36 %77/12 بانك ملت  29
 %0/00 %11/62 %88/38 %0/11 %4/24 %95/65 ملي ايرانبانك   30
 %0/00 %3/11 %96/89 %0/00 %10/74 %89/26 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/03 %99/97 %0/00 %0/11 %99/89 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/01 %99/99موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 اعتباري مللموسسه   34
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 موسسه اعتباري نور  35

  .2-5*ادامه جدول 

هاي هر بانك پذيرنده در خصوص  گردد، باالترين سهم تعدادي از پذيرش تراكنشهمانگونه كه مشاهده مي
و  "آينده"و  "شهر"هاي ي كشور به بانكهاهاي بانكدر تراكنش 96ماه ابزار پذيرش موبايلي در خرداد 

 ردادخهاي پذيرنده در خصوص ابزار پذيرش اينترنتي در باالترين سهم تعدادي از پذيرش تراكنش هاي بانك
تعلق گرفته است. اين درحاليست كه طي  "خاور ميانه"هاي كشور، به بانك هاي بانكدر تراكنش 96ماه 
در كل  "خاورميانه"و  "آينده"، "شهر"هاي ماه بانك خردادگردد كه در سي هاي انجام شده مشخص ميبرر

ن اند كه ايي پرداخت كشور را در دست داشتههاي كارتي شبكهدرصد تراكنش 17/0و  87/0و  55/1به ترتيب
ارد ي بوده است.تمام اين موهاي كارتي در شبكه پرداخت سهم بسيار ناچيزارقام در مقابل كل تعداد تراكنش
ها بيشترين پذيرش تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده است و در حالي است كه در ساير بانك
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 ها توسط ابزارهاي كارتخوانگردد كه بيشترين سهم از مبالغ تراكنشمشخص مي 2-5جدول طي بررسي اعداد 
  فروشگاهي جذب هر بانك شده است. 

  

  هاهاي پذيرنده تراكنشگيري تمركز در بازار بانكاندازه .5,1,4
ها، هاي پذيرنده تراكنشگيري ميزان تمركز در بازار بانكمعرفي شد، با اندازه 4-1-4همانند آنچه در بخش 

توان ميزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسي نمود. هرچه ميزان شاخص تمركز، عدد كمتري باشد، مي
مت تر خواهد بود. در اين قستر و هر چه شاخص تمركز عدد بيشتري باشد، بازار به انحصار نزديكبازار رقابتي

-لها با استفاده از شاخص هرفينداها در نقش پذيرندگي تراكنشنيز وضعيت تمركز و قدرت رقابتي بانك
  شود. هيرشمن سنجيده و بررسي مي

  ت.ساين شاخص براي صنعت پرداخت الكترونيك، به ازاي هر سه ابزار پذيرش محاسبه شده ا 3-5جدول در 

  1396 خرداد –هاي پذيرنده بانكهيرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفيندال 3-5جدول   

  نام بانك پذيرنده  رديف
ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  
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  0/0000 0/0057  0/0176  0/1328  0/4261  0/6528  بانك ايران زمين  3
  15/9303 3/9913  1/1782  1/0854  0/2919  0/5403  بانك آينده  4
  56/6163 7/5244 354/1352  18/8185  59/8781  7/7381  بانك پارسيان  5
  0/0053 0/0725  6/0627  2/4622  27/0829  5/2041  بانك پاسارگاد  6
  0/0060 0/0772  3/5961  1/8963  14/3422  3/7871  بانك تجارت  7
  0/0000 0/0057  0/0663  0/2574  0/4450  0/6671  بانك توسعه تعاون  8
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0001  0/0000  0/0065  بانك توسعه صادرات ايران  9
  0/0000 0/0068  0/0000  0/0037  0/1014  0/3184  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0482 0/2196  15/2633  3/9068  0/0011  0/0331  بانك خاورميانه  11
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 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

هاي سهم مبلغي هر يك از ابزار
هاي هر بانك پذيرش از تراكنش
  پذيرنده

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %0/00 %0/02 %99/97 %0/03 %0/06 %99/90بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
 %0/06 %0/58 %99/35 %3/29 %0/17 %96/54 بانك قوامين  23
 %0/61 %0/33 %99/06 %14/43 %1/09 %84/48 بانك كارآفرين  24
 %0/05 %0/54 %99/41 %0/23 %1/29 %98/48 بانك كشاورزي  25
 %0/00 %2/71 %97/28 %0/16 %1/92 %97/92 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسالمي ايران

53/34% 46/66% 0/00% 98/82% 1/18% 0/00% 

 %0/01 %0/15 %99/85 %0/52 %0/62 %98/85 بانك مسكن  28
 %1/04 %11/28 %87/67 %20/52 %2/36 %77/12 بانك ملت  29
 %0/00 %11/62 %88/38 %0/11 %4/24 %95/65 ملي ايرانبانك   30
 %0/00 %3/11 %96/89 %0/00 %10/74 %89/26 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/03 %99/97 %0/00 %0/11 %99/89 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/01 %99/99موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 اعتباري مللموسسه   34
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 موسسه اعتباري نور  35

  .2-5*ادامه جدول 

هاي هر بانك پذيرنده در خصوص  گردد، باالترين سهم تعدادي از پذيرش تراكنشهمانگونه كه مشاهده مي
و  "آينده"و  "شهر"هاي ي كشور به بانكهاهاي بانكدر تراكنش 96ماه ابزار پذيرش موبايلي در خرداد 

 ردادخهاي پذيرنده در خصوص ابزار پذيرش اينترنتي در باالترين سهم تعدادي از پذيرش تراكنش هاي بانك
تعلق گرفته است. اين درحاليست كه طي  "خاور ميانه"هاي كشور، به بانك هاي بانكدر تراكنش 96ماه 
در كل  "خاورميانه"و  "آينده"، "شهر"هاي ماه بانك خردادگردد كه در سي هاي انجام شده مشخص ميبرر

ن اند كه ايي پرداخت كشور را در دست داشتههاي كارتي شبكهدرصد تراكنش 17/0و  87/0و  55/1به ترتيب
ارد ي بوده است.تمام اين موهاي كارتي در شبكه پرداخت سهم بسيار ناچيزارقام در مقابل كل تعداد تراكنش
ها بيشترين پذيرش تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده است و در حالي است كه در ساير بانك
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  نام بانك پذيرنده  رديف
ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  0/0011 0/0338  1/7084  1/3070  0/1057  0/3251  بانك دي  12
  0/0088 0/0940  11/0555  3/3250  27/8030  5/2729  بانك رفاه كارگران  13
  2/9577 1/7198 269/2869  16/4100  25/9985  5/0989  بانك سامان  14
  0/0006 0/0250  0/1874  0/4329  24/5322  4/9530  بانك سپه  15
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0035  0/0304  0/1745  بانك سرمايه  16
  0/0009 0/0295  1/6615  1/2890  0/6894  0/8303  بانك سينا  17
  94/8620 9/7397  0/2704  0/5200  0/5394  0/7344  شهربانك   18
  0/4489 0/6700  5/2971  2/3015  55/1746  7/4280  بانك صادرات ايران  19
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0018  0/0000  0/0067  بانك صنعت و معدن  20
  0/0001 0/0119  0/0408  0/2019  12/3626  3/5160  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/0000 0/0022  0/0002  0/0127  0/4916  0/7012  الحسنه مهر ايران بانك قرض  22
  0/1874 0/4328  0/0047  0/0687  1/7572  1/3256  بانك قوامين  23
  0/0463 0/2152  0/0025  0/0496  0/0173  0/1315  بانك كارآفرين  24
  0/0246 0/1567  7/4781  2/7346  50/7872  7/1265  بانك كشاورزي  25
  0/0000 0/0065  0/0578  0/2405  0/1749  0/4182  بانك گردشگري  26
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0068  0/0000  0/0003 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  0/0017 0/0416  0/0231  0/1519  0/6749  0/8215  بانك مسكن  28
5،199/8163 72/1098 643/3149  25/3637  800/6930  28/2965  بانك ملت  29
  0/0078 0/0883 111/3794  10/5536  66/1268  8/1318  ايرانبانك ملي   30
  0/0000 0/0000  5/8909  2/4271  0/4743  0/6887  شركت دولتي پست بانك  31
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0014  0/0018  0/0422  موسسه اعتباري توسعه  32
  0/0000 0/0001  0/0000  0/0009  0/1866  0/4320  موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
  0/0000 0/0001  0/0000  0/0000  0/2422  0/4921  موسسه اعتباري ملل  34
 0/0003 0/0000 0/0000 0/0000 0/00000/0000  موسسه اعتباري نور  35

 5،378/1011  ‐ 1،448/4557  ‐1،179/8777  ‐  هيرشمن -شاخص هرفيندال

  3-5ادامه جدول *

110 
 

 

ها هاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -، شاخص هرفيندال1396ماه  خردادشود كه در مالحظه مي
 4-4) كه با توجه به جدول 1800دست آمده است (باالتر از به  1011/5378براي ابزار پذيرش موبايلي عدد 

ار باال در دهنده تمركز بسيهاي پذيرش، نشانيك از ابزار هاي هراز تعداد تراكنش و سهم هر بانك پذيرنده
ها سهم بازار ابزار پذيرش موبايلي است؛ به اين معنا كه در بازار ابزار پذيرش موبايلي تعداد بسيار كمي از بانك

نيز قابل مشاهده  3-5اند كه همانگونه كه در جدول هاي بازار را در اختيار گرفتهقابل توجهي از پذيرش تراكنش
رتبه  "پارسيان"و پس از آن بانك  "شهر"ا اختالف زياد بانك و پس از آن ب "ملت"است به ترتيب بانك 

هاي اول تا سوم در بازار ابزار پذيرش موبايلي را در اختيار دارند. براي اين شاخص در بازار ابزار كارتخوان 
 1000حاصل شده است (بين  4557/1448و  8777/1179فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتيب اعداد 

، اين ارقام مبين وجود تمركز ماليم در بازار اين ابزار بين 4-4) كه با توجه به اطالعات جدول 1800تا 
هاي پذيرنده در بازار اين دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذيرش موبايلي باشد. لذا ساير بانكهاي پذيرنده ميبانك

  سهم باالتر و قابل توجهي از بازار را در اختيار دارند. 

هاي پذيرنده در خرداد ماه نسبت هيرشمن براي بازار بانك-ميزان نرخ رشد شاخص هرفيندال 4-5جدول در 
 محاسبه شده و ارائه گرديده است.  96به ارديبهشت ماه 

 96خرداد  –هاي پذيرندههيرشمن در بازار بانك-يسه اختالف شاخص هرفيندالمقا 4-5جدول 

HHI 
  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

نرخ رشد  96خرداد  96ارديبهشت  نرخ رشد  96خرداد  96ارديبهشت  نرخ رشد  96خرداد  96ارديبهشت 
شاخص 
H-H  1،202/7788 1،179/8777‐1/90%  1،490/7332 1،448/4557‐2/84%  5،604/9849 5،378/1011 ‐4/05% 

 

 هايهيرشمن در بازار بانك –شود كه ميزان شاخص هرفيندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه مي
ابزار " و "ابزار پذيرش موبايلي "و  "كارتخوان فروشگاهي"هاي كارتي، در حوزه هر سه ابزار پذيرنده تراكنش
در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه داراي رشد منفي بوده است؛ اما اين تغييرات در شاخص  "پذيرش موبايلي

هيرشمن، به مقداري نبوده است كه سبب تغيير وضعيت و طبقه تمركز در بازار پذيرندگي هر كدام  -هرفيندال
  از  ابزارها شود.
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  نام بانك پذيرنده  رديف
ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  0/0011 0/0338  1/7084  1/3070  0/1057  0/3251  بانك دي  12
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  0/0006 0/0250  0/1874  0/4329  24/5322  4/9530  بانك سپه  15
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0035  0/0304  0/1745  بانك سرمايه  16
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  0/0000 0/0000  0/0000  0/0018  0/0000  0/0067  بانك صنعت و معدن  20
  0/0001 0/0119  0/0408  0/2019  12/3626  3/5160  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/0000 0/0022  0/0002  0/0127  0/4916  0/7012  الحسنه مهر ايران بانك قرض  22
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  0/0000 0/0000  0/0000  0/0014  0/0018  0/0422  موسسه اعتباري توسعه  32
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 5،378/1011  ‐ 1،448/4557  ‐1،179/8777  ‐  هيرشمن -شاخص هرفيندال

  3-5ادامه جدول *
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  سهم بازار صادركنندگي .5,2
داد شود. براي اين منظور ابتدا آماري از تعها پرداخته ميسي سهم بازار صادركنندگي بانكدر اين قسمت به برر

ارائه شده و سپس سهم بازار هر يك از  32دار در شبكه شاپركهاي بانكي تراكنشهر يك از انواع كارت
به بانكي محاس هايها و نيز به تفكيك انواع كارتدار از مجموع كارتهاي صادركننده كارت تراكنشبانك
گيري هيرشمن اندازه -گردد. در پايان ميزان تمركز در بازار صادرات انواع كارت بانكي با شاخص هرفيندالمي
  شود.مي

  دارهاي بانكي تراكنشتعداد كل هر يك از انواع كارت .5,2,1
، 33ي)(بدههاي بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك به لحاظ كاربري در سه دسته كارت برداشت كارت

  شوند.بندي مينام (كارت هديه و بن كارت) طبقهيا بي 35پرداختهو كارت پيش 34كارت اعتباري

عدد بوده است  79683091دار در سوييچ شاپرك مجموعا هاي بانكي تراكنش، تعداد كارت1396ماه  خرداددر 
مربوط به كارت برداشت و درصدي  35/94ميليون عدد و سهم تعدادي  75كه بيشترين تعداد آن با حدود 

درصدي مربوط به كارت اعتباري بوده است. اين  13/0هزار عدد و سهم 103كمترين تعداد آن با حدود 
  ارائه شده است. 5-5جدول اطالعات در 

  

  

  

  

                                                 

 
ها اهميتي تهاي كارهايي كه در دوره مورد بررسي حداقل يك تراكنش در سوييچ شاپرك داشته باشند. در اين تعريف تعداد تراكنشكارت 32

 گردد.در آمار لحاظ مي تبهرم تراكنش بيش از يك عدد، تنها يكنداشته و هر كارتي با 
33 Debit card-  1-8-1-7رجوع شود به پيوست 
34 Credit card-  3-8-1-7 رجوع شود به پيوست 
35  Prepaid-  2-8-1-7 رجوع شود به پيوست 
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  96ارديبهشت و خرداد  –دار هاي بانكي تراكنشمقايسه تعداد و سهم هر يك از كارت  5-5جدول 
  

  شاخص  ماه
تعداد كارت 

هديه و بن كارت
تعداد كارت 
  اعتباري

تعداد كارت 
  برداشت

  مجموع

ارديبهشت 
1396  

79،500،483  73،950،447  83،137  5،466،899  دارتراكنشهاي بانكي تعداد كارت
هاي بانكي سهم هر يك از انواع كارت

  %100  %93/02  %0/10  %6/88اردهاي تراكنشدار از كل كارتتراكنش

  1396خرداد 
79،683،091  75،179،017  103،621  4،400،453  دارهاي بانكي تراكنشتعداد كارت

هاي بانكي كارتسهم هر يك از انواع 
اردهاي تراكنشدار از كل كارتتراكنش

5/52%  0/13%  94/35%  100%  

دار  در خرداد ماه نسبت رشد تعداد كارت بانكي تراكنش
  96به ارديبهشت ماه 

‐19/51%  24/64%  1/66%  0/23%  

  

نسبت به  96ماه  خرداددار در هاي بانكي تراكنششود، تعداد كارتهمانگونه كه در جدول فوق مالحظه مي
منفي  "هديه و بن كارت"هاي اشته و  نرخ رشد در كارتدرصدي د 23/0ارديبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل 

اي هها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در اين ماه نسبت به ماه گذشته، كارتو در دو دسته ديگر از كارت
رشد تعدادي معادل  "برداشت"هاي صدي، كارت در51/19رشد منفي تعدادي معادل منفي  "هديه و بن كارت"

  اند.درصدي را تجربه نموده 64/24رشد تعدادي معادل  "اعتباري"هاي درصدي و كارت 66/1

   
  

 هايهاي صادركننده از كل كارتسهم تعدادي و مبلغي بانك .5,2,2
  داربانكي تراكنش

بانك صادركننده بودند  36به تعداد  هاي داراي حداقل يك تراكنش، متعلقتعداد كارت 1396طي خرداد ماه 
هاي سهم بانك 3-5شكل دار در هاي بانكي تراكنشها از تعداد كل كارتهاي اين بانككه سهم تعدادي كارت

  ترسيم شده است.  1396 خرداد –دار در شبكه شاپرك هاي بانكي تراكنشصادر كننده از تعداد كارت

  ش
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  1396 خرداد –دار در شبكه شاپرك هاي بانكي تراكنشهاي صادر كننده از تعداد كارتسهم بانك 3-5شكل 

  

در مجموع  "يرانصادرات ا"و  "ملت"، "يرانا يمل" يهابانكهمچنان  1396 خردادشود كه در مي مالحظه
  اند.دار در شبكه شاپرك بودههاي بانكي تراكنشداراي بيشترين سهم از تعداد كارت

  

هاي صادركننده از تعداد هر يك از انواع سهم بانك .5,2,3
  داربانكي تراكنش هايكارت

جدول در  1396سال  خرداددار براي هاي صادر كننده از تعداد هر يك از انواع كارت بانكي تراكنشسهم بانك
دار بيشترين كارت برداشت تراكنش 96 خرداددر ارائه شده است. اطالعات اين جدول مبين آن است كه  5-6
دار ؛ بيشترين كارت اعتباري تراكنش"صادرات ايران"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي ترتيب متعلق به بانكبه

تعلق به دار مو بيشترين كارت هديه و بن كارت تراكنش "سپه"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي متعلق به بانك
  بوده است.  "ملي ايران"و  "پارسيان"، "صادرات ايران"هاي بانك
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   1396 خرداد –دار هاي بانكي تراكنشكارتسهم هر بانك صادركننده از تعداد هر يك از   6-5جدول 

كارت سهم از كل   نام بانك صادر كننده  رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %1/50  %2/82  %1/25  بانك اقتصاد نوين  1
  %1/29  %0/62  %2/46  بانك انصار  2
  %0/40  %0/00  %0/45  بانك ايران زمين  3
  %3/79  %1/23  %1/07  بانك آينده  4
  %13/74  %0/68  %1/94  بانك پارسيان  5

  %3/77  %3/79  %2/38  بانك پاسارگاد  6
  %6/88  %0/22  %6/99  بانك تجارت  7
  %0/60  %0/03  %0/76  بانك توسعه تعاون  8
  %0/02  %0/00  %0/01  بانك توسعه صادرات ايران  9
  %0/17  %0/01  %0/41  بانك حكمت ايرانيان  10
  %0/03  %0/12  %0/02  بانك خاورميانه  11
  %0/35  %0/01  %0/47  بانك دي  12
  %2/51  %0/06  %6/35  بانك رفاه كارگران  13
  %3/48  %0/51  %0/98  بانك سامان  14
  %4/08  %19/95  %7/35  بانك سپه  15
  %0/35  %0/00  %0/29  بانك سرمايه  16
  %0/78  %2/48  %0/76  بانك سينا  17
  %3/47  %1/77  %1/41  بانك شهر  18
  %26/48  %0/17  %11/27  بانك صادرات ايران  19

  %0/04  %0/00  %0/03  بانك صنعت و معدن  20
  %0/50  %0/00  %1/49  الحسنه رسالتبانك قرض   21
  %0/44  %0/00  %1/00  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  %0/88  %0/00  %1/90  بانك قوامين  23
  %0/48  %0/00  %0/13  بانك كارآفرين  24
  %4/70  %2/32  %7/61  بانك كشاورزي  25
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  1396 خرداد –دار در شبكه شاپرك هاي بانكي تراكنشهاي صادر كننده از تعداد كارتسهم بانك 3-5شكل 

  

در مجموع  "يرانصادرات ا"و  "ملت"، "يرانا يمل" يهابانكهمچنان  1396 خردادشود كه در مي مالحظه
  اند.دار در شبكه شاپرك بودههاي بانكي تراكنشداراي بيشترين سهم از تعداد كارت

  

هاي صادركننده از تعداد هر يك از انواع سهم بانك .5,2,3
  داربانكي تراكنش هايكارت

جدول در  1396سال  خرداددار براي هاي صادر كننده از تعداد هر يك از انواع كارت بانكي تراكنشسهم بانك
دار بيشترين كارت برداشت تراكنش 96 خرداددر ارائه شده است. اطالعات اين جدول مبين آن است كه  5-6
دار ؛ بيشترين كارت اعتباري تراكنش"صادرات ايران"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي ترتيب متعلق به بانكبه

تعلق به دار مو بيشترين كارت هديه و بن كارت تراكنش "سپه"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي متعلق به بانك
  بوده است.  "ملي ايران"و  "پارسيان"، "صادرات ايران"هاي بانك
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   1396 خرداد –دار هاي بانكي تراكنشكارتسهم هر بانك صادركننده از تعداد هر يك از   6-5جدول 

كارت سهم از كل   نام بانك صادر كننده  رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %1/50  %2/82  %1/25  بانك اقتصاد نوين  1
  %1/29  %0/62  %2/46  بانك انصار  2
  %0/40  %0/00  %0/45  بانك ايران زمين  3
  %3/79  %1/23  %1/07  بانك آينده  4
  %13/74  %0/68  %1/94  بانك پارسيان  5

  %3/77  %3/79  %2/38  بانك پاسارگاد  6
  %6/88  %0/22  %6/99  بانك تجارت  7
  %0/60  %0/03  %0/76  بانك توسعه تعاون  8
  %0/02  %0/00  %0/01  بانك توسعه صادرات ايران  9
  %0/17  %0/01  %0/41  بانك حكمت ايرانيان  10
  %0/03  %0/12  %0/02  بانك خاورميانه  11
  %0/35  %0/01  %0/47  بانك دي  12
  %2/51  %0/06  %6/35  بانك رفاه كارگران  13
  %3/48  %0/51  %0/98  بانك سامان  14
  %4/08  %19/95  %7/35  بانك سپه  15
  %0/35  %0/00  %0/29  بانك سرمايه  16
  %0/78  %2/48  %0/76  بانك سينا  17
  %3/47  %1/77  %1/41  بانك شهر  18
  %26/48  %0/17  %11/27  بانك صادرات ايران  19

  %0/04  %0/00  %0/03  بانك صنعت و معدن  20
  %0/50  %0/00  %1/49  الحسنه رسالتبانك قرض   21
  %0/44  %0/00  %1/00  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  %0/88  %0/00  %1/90  بانك قوامين  23
  %0/48  %0/00  %0/13  بانك كارآفرين  24
  %4/70  %2/32  %7/61  بانك كشاورزي  25
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كارت سهم از كل   نام بانك صادر كننده  رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %0/23  %1/17  %0/21  بانك گردشگري  26
  %0/05  %0/00  %0/01 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  %1/19  %0/02  %3/28  بانك مسكن  28
  %0/00  %0/00  %0/00  ونزوئال  -بانك مشترك ايران   29
  %4/82  %27/47  %12/53  بانك ملت  30
  %11/85  %34/52  %21/48  بانك ملي ايران  31

  %0/17  %0/01  %2/37  شركت دولتي پست بانك  32
  %0/02  %0/00  %0/03  موسسه اعتباري توسعه  33
  %0/88  %0/00  %0/82  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  %0/04  %0/00  %0/29  موسسه اعتباري ملل  35
 %0/01  %0/00  %0/23  موسسه اعتباري نور  36

  .6-5*ادامه جدول 

كارت دار از نوع كارت هديه و بنهاي بانكي تراكنششود در اين ماه، بيشترين سهم از تعداد كارتمالحظه مي
بانك ملي "درصد متعلق به  52/34، از نوع كارت اعتباري با "بانك صادرات ايران"درصد متعلق به  48/26با 

  است.بوده  "ي ايرانبانك مل"درصد متعلق به  48/21و از نوع كارت برداشت با  "ايران

  

هاي هاي  هر بانك صادركننده از انواع كارتسهم تراكنش  .5,2,4
  دار در همان بانكبانكي تراكنش

هاي هاي  هر بانك صادركننده از انواع كارتدر اين بخش از گزارش براي داشتن تصويري از سهم تراكنش
  ارائه شده است.  7-5جدول اطالعات مربوطه در  96ماه  خردادبراي  دار در همان بانكبانكي تراكنش
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  1396 خرداد –صادر كننده  هاي بانكدار از مجموع كارتنشهاي بانكي تراكسهم هر دسته از انواع كارت  7-5جدول 

از كارت برداشتسهم   نام بانك صادر كننده رديف
  هاي بانكتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 هاي بانكاز تراكنش

كارت هديه و بن سهم 
 هاي بانكاز تراكنش كارت

  %6/54  %0/29  %93/17  بانك اقتصاد نوين  1
  %2/98  %0/03  %96/98  بانك انصار  2
  %4/94  %0/00  %95/06  بانك ايران زمين  3
  %17/11  %0/13  %82/76  بانك آينده  4
  %29/30  %0/03  %70/67  بانك پارسيان  5
  %8/47  %0/20  %91/33  بانك پاسارگاد  6
  %5/45  %0/00  %94/54  بانك تجارت  7
  %4/45  %0/00  %95/55  بانك توسعه تعاون  8
  %10/80  %0/00  %89/20  بانك توسعه صادرات ايران  9
  %2/43  %0/00  %97/56  بانك حكمت ايرانيان  10
  %9/00  %0/96  %90/04  بانك خاورميانه  11
  %4/21  %0/00  %95/79  بانك دي  12
  %2/27  %0/00  %97/73  بانك رفاه كارگران  13
  %17/23  %0/06  %82/71  بانك سامان  14
  %3/13  %0/36  %96/50  بانك سپه  15
  %6/48  %0/00  %93/52  بانك سرمايه  16
  %5/64  %0/42  %93/93  بانك سينا  17
  %12/58  %0/15  %87/27  بانك شهر  18
  %12/09  %0/00  %87/90  بانك صادرات ايران  19
  %7/20  %0/00  %92/80  بانك صنعت و معدن  20
  %1/95  %0/00  %98/05  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  %2/48  %0/00  %97/52  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  %2/65  %0/00  %97/35  بانك قوامين  23
  %17/98  %0/00  %82/02  بانك كارآفرين  24
  %3/49  %0/04  %96/47  بانك كشاورزي  25
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كارت سهم از كل   نام بانك صادر كننده  رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %0/23  %1/17  %0/21  بانك گردشگري  26
  %0/05  %0/00  %0/01 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  %1/19  %0/02  %3/28  بانك مسكن  28
  %0/00  %0/00  %0/00  ونزوئال  -بانك مشترك ايران   29
  %4/82  %27/47  %12/53  بانك ملت  30
  %11/85  %34/52  %21/48  بانك ملي ايران  31

  %0/17  %0/01  %2/37  شركت دولتي پست بانك  32
  %0/02  %0/00  %0/03  موسسه اعتباري توسعه  33
  %0/88  %0/00  %0/82  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  %0/04  %0/00  %0/29  موسسه اعتباري ملل  35
 %0/01  %0/00  %0/23  موسسه اعتباري نور  36

  .6-5*ادامه جدول 

كارت دار از نوع كارت هديه و بنهاي بانكي تراكنششود در اين ماه، بيشترين سهم از تعداد كارتمالحظه مي
بانك ملي "درصد متعلق به  52/34، از نوع كارت اعتباري با "بانك صادرات ايران"درصد متعلق به  48/26با 

  است.بوده  "ي ايرانبانك مل"درصد متعلق به  48/21و از نوع كارت برداشت با  "ايران

  

هاي هاي  هر بانك صادركننده از انواع كارتسهم تراكنش  .5,2,4
  دار در همان بانكبانكي تراكنش

هاي هاي  هر بانك صادركننده از انواع كارتدر اين بخش از گزارش براي داشتن تصويري از سهم تراكنش
  ارائه شده است.  7-5جدول اطالعات مربوطه در  96ماه  خردادبراي  دار در همان بانكبانكي تراكنش
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  1396 خرداد –صادر كننده  هاي بانكدار از مجموع كارتنشهاي بانكي تراكسهم هر دسته از انواع كارت  7-5جدول 

از كارت برداشتسهم   نام بانك صادر كننده رديف
  هاي بانكتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 هاي بانكاز تراكنش

كارت هديه و بن سهم 
 هاي بانكاز تراكنش كارت

  %6/54  %0/29  %93/17  بانك اقتصاد نوين  1
  %2/98  %0/03  %96/98  بانك انصار  2
  %4/94  %0/00  %95/06  بانك ايران زمين  3
  %17/11  %0/13  %82/76  بانك آينده  4
  %29/30  %0/03  %70/67  بانك پارسيان  5
  %8/47  %0/20  %91/33  بانك پاسارگاد  6
  %5/45  %0/00  %94/54  بانك تجارت  7
  %4/45  %0/00  %95/55  بانك توسعه تعاون  8
  %10/80  %0/00  %89/20  بانك توسعه صادرات ايران  9
  %2/43  %0/00  %97/56  بانك حكمت ايرانيان  10
  %9/00  %0/96  %90/04  بانك خاورميانه  11
  %4/21  %0/00  %95/79  بانك دي  12
  %2/27  %0/00  %97/73  بانك رفاه كارگران  13
  %17/23  %0/06  %82/71  بانك سامان  14
  %3/13  %0/36  %96/50  بانك سپه  15
  %6/48  %0/00  %93/52  بانك سرمايه  16
  %5/64  %0/42  %93/93  بانك سينا  17
  %12/58  %0/15  %87/27  بانك شهر  18
  %12/09  %0/00  %87/90  بانك صادرات ايران  19
  %7/20  %0/00  %92/80  بانك صنعت و معدن  20
  %1/95  %0/00  %98/05  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  %2/48  %0/00  %97/52  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  %2/65  %0/00  %97/35  بانك قوامين  23
  %17/98  %0/00  %82/02  بانك كارآفرين  24
  %3/49  %0/04  %96/47  بانك كشاورزي  25
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از كارت برداشتسهم   نام بانك صادر كننده رديف
  هاي بانكتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 هاي بانكاز تراكنش

كارت هديه و بن سهم 
 هاي بانكاز تراكنش كارت

  %5/91  %0/70  %93/39  بانك گردشگري  26
  %34/43  %0/00  %65/57  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  %2/08  %0/00  %97/92  بانك مسكن  28
  %47/43  %0/00  %52/57  ونزوئال  -ايران بانك مشترك   29
  %2/19  %0/29  %97/51  بانك ملت  30
  %3/12  %0/21  %96/66  بانك ملي ايران  31
  %0/41  %0/00  %99/59  شركت دولتي پست بانك  32
  %3/70  %0/00  %96/30  موسسه اعتباري توسعه  33
  %5/91  %0/00  %94/09  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  %0/82  %0/00  %99/18  اعتباري مللموسسه   35
 %0/37  %0/00  %99/63  موسسه اعتباري نور  36

  

 دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپسشود بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنشهمانگونه كه مالحظه مي
ا  در رها سهم صفر) كارت هديه و بن كارت اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

  اين بين داشته است.

  

گيري تمركز در بازار صادركنندگي هر يك از اندازه .5,2,5
  دارهاي بانكي تراكنشكارت

هيرشمن براي سنجش ميزان تمركز در بازار صادركنندگي هر  -در اين بخش از گزارش، شاخص هرفيندال
سي شود. در واقع هدف بررگيري و بررسي ميدار در شبكه شاپرك اندازههاي بانكي تراكنشيك از انواع كارت
ق عدم دسترسي به اطالعات دقيهاي بانكي است كه به دليل ها در صادر نمودن انواع كارتميزان رقابت بانك

دار شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شده است. در هاي تراكنشهاي صادر شده، از كارتكارت
  نتايج اين بررسي ارائه شده است. 8-5جدول 
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  1396 خرداد –هاي بانكي تراكنش دار هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -محاسبه شاخص هرفيندال 8-5جدول 

  يرندهنام بانك پذرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  2/2408  1/4969  7/9518  2/8199  1/5586  1/2484  بانك اقتصاد نوين  1
  1/6714  1/2928  0/3887  0/6234  6/0531  2/4603  بانك انصار  2
  0/1568  0/3960  0/0000  0/0019  0/1986  0/4456  بانك ايران زمين  3
  14/3548  3/7888  1/5211  1/2333  1/1506  1/0726  بانك آينده  4
  188/8955 13/7439  0/4577  0/6765  3/7646  1/9403  بانك پارسيان  5
  14/2254  3/7717  14/3770  3/7917  5/6642  2/3800  بانك پاسارگاد  6
  47/3985  6/8847  0/0506  0/2249  48/8126  6/9866  بانك تجارت  7
  0/3606  0/6005  0/0007  0/0261  0/5703  0/7552  بانك توسعه تعاون  8
  0/0003  0/0171  0/0000  0/0000  0/0001  0/0083  بانك توسعه صادرات ايران  9
  0/0303  0/1741  0/0001  0/0106  0/1670  0/4086  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0007  0/0272  0/0153  0/1235  0/0003  0/0159  بانك خاورميانه  11
  0/1255  0/3543  0/0001  0/0087  0/2225  0/4717  بانك دي  12
  6/3204  2/5140  0/0030  0/0550  40/2611  6/3452  بانك رفاه كارگران  13
  12/1155  3/4807  0/2616  0/5115  0/9566  0/9781  بانك سامان  14
  16/6459  4/0799  398/0260  19/9506  54/0659  7/3530  بانك سپه  15
  0/1201  0/3466  0/0000  0/0039  0/0856  0/2927  بانك سرمايه  16
  0/6038  0/7771  6/1418  2/4783  0/5734  0/7573  بانك سينا  17
  12/0454  3/4706  3/1428  1/7728  1/9868  1/4096  بانك شهر  18
  701/2422 26/4810  0/0305  0/1747  126/9415  11/2668  بانك صادرات ايران  19
  0/0014  0/0371  0/0000  0/0000  0/0008  0/0280  بانك صنعت و معدن  20
  0/2549  0/5049  0/0000  0/0000  2/2153  1/4884  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/1900  0/4359  0/0000  0/0000  1/0027  1/0014  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/7791  0/8827  0/0000  0/0000  3/6075  1/8994  بانك قوامين  23
  0/2315  0/4812  0/0000  0/0000  0/0165  0/1285  بانك كارآفرين  24
  22/1021  4/7013  5/3779  2/3190  57/9289  7/6111  بانك كشاورزي  25
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از كارت برداشتسهم   نام بانك صادر كننده رديف
  هاي بانكتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 هاي بانكاز تراكنش

كارت هديه و بن سهم 
 هاي بانكاز تراكنش كارت

  %5/91  %0/70  %93/39  بانك گردشگري  26
  %34/43  %0/00  %65/57  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  %2/08  %0/00  %97/92  بانك مسكن  28
  %47/43  %0/00  %52/57  ونزوئال  -ايران بانك مشترك   29
  %2/19  %0/29  %97/51  بانك ملت  30
  %3/12  %0/21  %96/66  بانك ملي ايران  31
  %0/41  %0/00  %99/59  شركت دولتي پست بانك  32
  %3/70  %0/00  %96/30  موسسه اعتباري توسعه  33
  %5/91  %0/00  %94/09  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  %0/82  %0/00  %99/18  اعتباري مللموسسه   35
 %0/37  %0/00  %99/63  موسسه اعتباري نور  36

  

 دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپسشود بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنشهمانگونه كه مالحظه مي
ا  در رها سهم صفر) كارت هديه و بن كارت اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

  اين بين داشته است.

  

گيري تمركز در بازار صادركنندگي هر يك از اندازه .5,2,5
  دارهاي بانكي تراكنشكارت

هيرشمن براي سنجش ميزان تمركز در بازار صادركنندگي هر  -در اين بخش از گزارش، شاخص هرفيندال
سي شود. در واقع هدف بررگيري و بررسي ميدار در شبكه شاپرك اندازههاي بانكي تراكنشيك از انواع كارت
ق عدم دسترسي به اطالعات دقيهاي بانكي است كه به دليل ها در صادر نمودن انواع كارتميزان رقابت بانك

دار شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شده است. در هاي تراكنشهاي صادر شده، از كارتكارت
  نتايج اين بررسي ارائه شده است. 8-5جدول 
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  1396 خرداد –هاي بانكي تراكنش دار هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -محاسبه شاخص هرفيندال 8-5جدول 

  يرندهنام بانك پذرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  2/2408  1/4969  7/9518  2/8199  1/5586  1/2484  بانك اقتصاد نوين  1
  1/6714  1/2928  0/3887  0/6234  6/0531  2/4603  بانك انصار  2
  0/1568  0/3960  0/0000  0/0019  0/1986  0/4456  بانك ايران زمين  3
  14/3548  3/7888  1/5211  1/2333  1/1506  1/0726  بانك آينده  4
  188/8955 13/7439  0/4577  0/6765  3/7646  1/9403  بانك پارسيان  5
  14/2254  3/7717  14/3770  3/7917  5/6642  2/3800  بانك پاسارگاد  6
  47/3985  6/8847  0/0506  0/2249  48/8126  6/9866  بانك تجارت  7
  0/3606  0/6005  0/0007  0/0261  0/5703  0/7552  بانك توسعه تعاون  8
  0/0003  0/0171  0/0000  0/0000  0/0001  0/0083  بانك توسعه صادرات ايران  9
  0/0303  0/1741  0/0001  0/0106  0/1670  0/4086  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0007  0/0272  0/0153  0/1235  0/0003  0/0159  بانك خاورميانه  11
  0/1255  0/3543  0/0001  0/0087  0/2225  0/4717  بانك دي  12
  6/3204  2/5140  0/0030  0/0550  40/2611  6/3452  بانك رفاه كارگران  13
  12/1155  3/4807  0/2616  0/5115  0/9566  0/9781  بانك سامان  14
  16/6459  4/0799  398/0260  19/9506  54/0659  7/3530  بانك سپه  15
  0/1201  0/3466  0/0000  0/0039  0/0856  0/2927  بانك سرمايه  16
  0/6038  0/7771  6/1418  2/4783  0/5734  0/7573  بانك سينا  17
  12/0454  3/4706  3/1428  1/7728  1/9868  1/4096  بانك شهر  18
  701/2422 26/4810  0/0305  0/1747  126/9415  11/2668  بانك صادرات ايران  19
  0/0014  0/0371  0/0000  0/0000  0/0008  0/0280  بانك صنعت و معدن  20
  0/2549  0/5049  0/0000  0/0000  2/2153  1/4884  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/1900  0/4359  0/0000  0/0000  1/0027  1/0014  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/7791  0/8827  0/0000  0/0000  3/6075  1/8994  بانك قوامين  23
  0/2315  0/4812  0/0000  0/0000  0/0165  0/1285  بانك كارآفرين  24
  22/1021  4/7013  5/3779  2/3190  57/9289  7/6111  بانك كشاورزي  25
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  يرندهنام بانك پذرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  0/0536  0/2315  1/3681  1/1696  0/0458  0/2140  بانك گردشگري  26
  0/0029  0/0534  0/0000  0/0000  0/0000  0/0060 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  1/4179  1/1907  0/0005  0/0232  10/7720  3/2821  بانك مسكن  28
  0/0000  0/0019  0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  ونزوئال  -بانك مشترك ايران   29
  23/2016  4/8168  754/6174  27/4703  157/0350  12/5314  بانك ملت  30
  140/3591 11/8473  1191/8990  34/5239  461/2346  21/4764  بانك ملي ايران  31
  0/0275  0/1660  0/0000  0/0058  5/6270  2/3721  شركت دولتي پست بانك  32
  0/0003  0/0185  0/0000  0/0000  0/0008  0/0283  موسسه اعتباري توسعه  33
  0/7696  0/8773  0/0000  0/0010  0/6693  0/8181  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  0/0017  0/0414  0/0000  0/0000  0/0855  0/2925  موسسه اعتباري ملل  35
  0/0002  0/0145  0/0000  0/0000  0/0513  0/2264  اعتباري نورموسسه   36

 1207/9473  - 2385/6317  -993/3265  ‐   هيرشمن -شاخص هرفيندال

  .7-5*ادامه جدول 

 "برداشت"هاي هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -، شاخص هرفيندال 96 خردادشود كه در مالحظه مي
 كه سهم بازار بانك هاي صادر كننده در بازارباشد بوده كه بدان معنا مي "رقابتي"همانند ماه گذشته در طبقه 

پراكندگي متناسبي داشته و اين به معناي رشد روزافسون به سوي بازار استاندارد اين  "كارت برداشت"صدور 
  باشد. هاي كشور مينوع كارت در بين بانك

نيز همانند ماه گذشته، اين  "اعتباري"هاي و كارت  "هديه و بن كارت"هاي در بازار صادر كنندگي كارت 
كارت "قرار گرفته است. اين ميزان درباره  "تمركز باال"و طبقه  "تمركز ماليم"شاخص به ترتيب در طبقه 

درصد نسبت به ماه گذشته كاهش و افت نرخ رشد داشته است. اما همچنان ميزان اين  39/18  "اعتباري
مبين تمركز باال در بازار اين نوع كارت مي باشد، به اين معنا حتي  "اعتباري"هاي شاخص براي دسته كارت

رگ و ها سهم بزدار، همچنان تعداد كمي از بانكهاي بانكي تراكنشبا نزول تمركز بر روي اين دسته از كارت
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ملي "به بانك تباري براي كارت اع 96ماه  خردادقابل توجهي از بازار را در اختيار دارند كه باالترين سهام در 
  تعلق گرفته است. "ايران

ار در دهاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتهيرشمن براي بازار بانك-اختالف ميزان شاخص هرفيندال
 ارائه شده است. 9-5جدول در  96خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه 

  96ارديبهشت و خرداد  –هاي صادركنندههيرشمن در بازار بانك-مقايسه اختالف شاخص هرفيندال 9-5جدول 

HHI 

  هديه و بن كارتكارت   كارت اعتباري  كارت برداشت

ارديبهشت 
ارديبهشت   نرخ رشد  96خرداد  96

ارديبهشت   نرخ رشد  96خرداد  96
  نرخ رشد  96خرداد  96

 شاخص
HHI 

2070/991 3265/993 %21/0  1661/29236317/2385%39/18- 2036/10949473/1207%40/10  

  

 هايهيرشمن در بازار بانك –شود كه ميزان شاخص هرفيندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه مي
، در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت "كارت اعتباري"دار، در حوزه صدور هاي بانكي تراكنشصادر كننده كارت

شد مثبت صورت گرفته است ر "كارت هديه و بن كارت"و  "كارت برداشت"ماه رشد منفي و در حوزه صدور 
هيرشمن، به مقداري  -گردد، اين تغييرات در شاخص هرفيندالاما همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

يك از  دار در هرهاي بانكي تراكنشنبوده است كه سبب تغيير وضعيت و طبقه تمركز در بازار صدور كارت
  هاي تعريف شده گردد.دسته
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  يرندهنام بانك پذرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  0/0536  0/2315  1/3681  1/1696  0/0458  0/2140  بانك گردشگري  26
  0/0029  0/0534  0/0000  0/0000  0/0000  0/0060 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27
  1/4179  1/1907  0/0005  0/0232  10/7720  3/2821  بانك مسكن  28
  0/0000  0/0019  0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  ونزوئال  -بانك مشترك ايران   29
  23/2016  4/8168  754/6174  27/4703  157/0350  12/5314  بانك ملت  30
  140/3591 11/8473  1191/8990  34/5239  461/2346  21/4764  بانك ملي ايران  31
  0/0275  0/1660  0/0000  0/0058  5/6270  2/3721  شركت دولتي پست بانك  32
  0/0003  0/0185  0/0000  0/0000  0/0008  0/0283  موسسه اعتباري توسعه  33
  0/7696  0/8773  0/0000  0/0010  0/6693  0/8181  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  0/0017  0/0414  0/0000  0/0000  0/0855  0/2925  موسسه اعتباري ملل  35
  0/0002  0/0145  0/0000  0/0000  0/0513  0/2264  اعتباري نورموسسه   36

 1207/9473  - 2385/6317  -993/3265  ‐   هيرشمن -شاخص هرفيندال

  .7-5*ادامه جدول 

 "برداشت"هاي هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -، شاخص هرفيندال 96 خردادشود كه در مالحظه مي
 كه سهم بازار بانك هاي صادر كننده در بازارباشد بوده كه بدان معنا مي "رقابتي"همانند ماه گذشته در طبقه 

پراكندگي متناسبي داشته و اين به معناي رشد روزافسون به سوي بازار استاندارد اين  "كارت برداشت"صدور 
  باشد. هاي كشور مينوع كارت در بين بانك

نيز همانند ماه گذشته، اين  "اعتباري"هاي و كارت  "هديه و بن كارت"هاي در بازار صادر كنندگي كارت 
كارت "قرار گرفته است. اين ميزان درباره  "تمركز باال"و طبقه  "تمركز ماليم"شاخص به ترتيب در طبقه 

درصد نسبت به ماه گذشته كاهش و افت نرخ رشد داشته است. اما همچنان ميزان اين  39/18  "اعتباري
مبين تمركز باال در بازار اين نوع كارت مي باشد، به اين معنا حتي  "اعتباري"هاي شاخص براي دسته كارت

رگ و ها سهم بزدار، همچنان تعداد كمي از بانكهاي بانكي تراكنشبا نزول تمركز بر روي اين دسته از كارت
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ملي "به بانك تباري براي كارت اع 96ماه  خردادقابل توجهي از بازار را در اختيار دارند كه باالترين سهام در 
  تعلق گرفته است. "ايران

ار در دهاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتهيرشمن براي بازار بانك-اختالف ميزان شاخص هرفيندال
 ارائه شده است. 9-5جدول در  96خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه 

  96ارديبهشت و خرداد  –هاي صادركنندههيرشمن در بازار بانك-مقايسه اختالف شاخص هرفيندال 9-5جدول 

HHI 

  هديه و بن كارتكارت   كارت اعتباري  كارت برداشت

ارديبهشت 
ارديبهشت   نرخ رشد  96خرداد  96

ارديبهشت   نرخ رشد  96خرداد  96
  نرخ رشد  96خرداد  96

 شاخص
HHI 

2070/991 3265/993 %21/0  1661/29236317/2385%39/18- 2036/10949473/1207%40/10  

  

 هايهيرشمن در بازار بانك –شود كه ميزان شاخص هرفيندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه مي
، در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت "كارت اعتباري"دار، در حوزه صدور هاي بانكي تراكنشصادر كننده كارت

شد مثبت صورت گرفته است ر "كارت هديه و بن كارت"و  "كارت برداشت"ماه رشد منفي و در حوزه صدور 
هيرشمن، به مقداري  -گردد، اين تغييرات در شاخص هرفيندالاما همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

يك از  دار در هرهاي بانكي تراكنشنبوده است كه سبب تغيير وضعيت و طبقه تمركز در بازار صدور كارت
  هاي تعريف شده گردد.دسته
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هاي كشور در نقش پذيرنده و هاي بانكتراكنشسهم تعداد و مبلغ  .5,3
  صادركننده 

ا ههاي صادر شده و پذيرش شده هر  بانك آورده شده تا ميزان فعاليت بانكدر اين بخش تعداد و مبلغ تراكنش
سهم هر بانك از تعداد و مبلغ كل  10-5جدول هاي شاپركي مشخص گردد. در حوزه صدور و پذيرش تراكنش

  دهد.هاي صادر شده و پذيرش شده را نشان ميتراكنش

  1396 خرداد -هاي صادر شده و پذيرش شدهسهم تعدادي و مبلغي هر بانك از كل تراكنش 10-5جدول 

  

 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  سهم تعدادي تراكنش ها

رديف
سهم تعداد 

هاي تراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
هاي تراكنش

صادر شده از كل

 سهم  مبلغ
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

 %1/56 %1/74 %2/05 %1/50 بانك اقتصاد نوين 1

 %1/75 %2/15 %1/93 %2/63 بانك انصار 2

 %0/71 %0/82 %0/58 %0/50 بانك ايران زمين 3

 %1/26 %3/10 %0/87 %1/19 بانك آينده 4

 %3/95 %2/88 %8/05 %4/15 بانك پارسيان 5

 %3/95 %2/94 %4/65 %3/49 بانك پاسارگاد 6

 %4/18 %4/91 %3/39 %6/72 بانك تجارت 7

 %0/61 %0/71 %0/59 %0/73 بانك توسعه تعاون 8

 %0/02 %0/01 %0/01 %0/01 بانك توسعه صادرات ايران 9

 %0/21 %0/30 %0/28 %0/54 بانك حكمت ايرانيان 10

 %0/13 %0/03 %0/17 %0/02 بانك خاورميانه 11

 %0/43 %0/61 %0/33 %0/44 بانك دي 12

 %4/47 %4/57 %4/74 %5/22 بانك رفاه كارگران 13

 %3/14 %1/76 %5/13 %1/58 بانك سامان 14

 %4/79 %5/77 %4/37 %6/64 بانك سپه 15

 %0/55 %0/50 %0/15 %0/30 بانك سرمايه 16
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 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  سهم تعدادي تراكنش ها

رديف
سهم تعداد 

هاي تراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
هاي تراكنش

صادر شده از كل

 سهم  مبلغ
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

 %1/41 %0/74 %0/77 %0/77 بانك سينا 17

 %0/93 %1/65 %1/55 %1/62 بانك شهر 18

 %11/55 %11/38 %6/65 %11/75 بانك صادرات ايران 19

 %0/02 %0/02 %0/01 %0/03 بانك صنعت و معدن 20

 %2/09 %2/17 %3/10 %1/98 بانك قرض الحسنه رسالت 21

 %0/55 %1/06 %0/62 %0/97 بانك قرض الحسنه مهر ايران 22

 %2/56 %2/73 %1/21 %1/82 بانك قوامين 23

كارآفرينبانك  24  0/15% 0/14% 0/22% 0/22% 

 %5/13 %5/85 %6/36 %7/65 بانك كشاورزي 25

 %0/46 %0/56 %0/38 %0/27 بانك گردشگري 26

 %0/00 %0/01 %0/00 %0/01 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 27

 %1/04 %2/47 %0/73 %2/71 بانك مسكن 28

ونزوئال  -بانك مشترك ايران  29  0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %29/88 %17/89 %32/23 %13/42 بانك ملت 30

 %11/36 %15/90 %7/47 %18/66 بانك ملي ايران 31

 %0/36 %0/63 %0/68 %1/39 شركت دولتي پست بانك 32

 %0/02 %0/04 %0/04 %0/03 موسسه اعتباري توسعه 33

 %0/21 %0/63 %0/38 %0/68 موسسه اعتباري كوثر مركزي 34

 %0/49 %0/51 %0/43 %0/27 موسسه اعتباري ملل 35

 %0/00 %2/75 %0/00 %0/16 موسسه اعتباري نور 36

  *ادامه جدول 

ملي " هاي صادر شده به سه بانكبيانگر آن است كه بيشترين سهم از تعداد تراكنش 10-5جدول اطالعات 
، "لتم"هاي پذيرش شده به سه بانك ، بيشترين سهم از تعداد تراكنش"صادرات ايران"و  "ملت"،  "ايران

 "ملي ايران"،  "ملت" هاي صادر شده به سه بانك،  بيشترين سهم از مبلغ تراكنش"ملي ايران"و  "پارسيان"
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هاي كشور در نقش پذيرنده و هاي بانكتراكنشسهم تعداد و مبلغ  .5,3
  صادركننده 

ا ههاي صادر شده و پذيرش شده هر  بانك آورده شده تا ميزان فعاليت بانكدر اين بخش تعداد و مبلغ تراكنش
سهم هر بانك از تعداد و مبلغ كل  10-5جدول هاي شاپركي مشخص گردد. در حوزه صدور و پذيرش تراكنش

  دهد.هاي صادر شده و پذيرش شده را نشان ميتراكنش

  1396 خرداد -هاي صادر شده و پذيرش شدهسهم تعدادي و مبلغي هر بانك از كل تراكنش 10-5جدول 

  

 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  سهم تعدادي تراكنش ها

رديف
سهم تعداد 

هاي تراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
هاي تراكنش

صادر شده از كل

 سهم  مبلغ
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 
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 %3/95 %2/94 %4/65 %3/49 بانك پاسارگاد 6
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 %0/43 %0/61 %0/33 %0/44 بانك دي 12

 %4/47 %4/57 %4/74 %5/22 بانك رفاه كارگران 13
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 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  سهم تعدادي تراكنش ها

رديف
سهم تعداد 

هاي تراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
هاي تراكنش

صادر شده از كل

 سهم  مبلغ
هاي تراكنش

پذيرش شده از كل 
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 %0/00 %2/75 %0/00 %0/16 موسسه اعتباري نور 36

  *ادامه جدول 

ملي " هاي صادر شده به سه بانكبيانگر آن است كه بيشترين سهم از تعداد تراكنش 10-5جدول اطالعات 
، "لتم"هاي پذيرش شده به سه بانك ، بيشترين سهم از تعداد تراكنش"صادرات ايران"و  "ملت"،  "ايران

 "ملي ايران"،  "ملت" هاي صادر شده به سه بانك،  بيشترين سهم از مبلغ تراكنش"ملي ايران"و  "پارسيان"
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 "يرانصادرات ا"، "ملت"هاي پذيرش شده به سه بانك و بيشترين سهم از مبلغ تراكنش "صادرات ايران"و 
را به  ها بيشترين تراكنشها در مجموع نسبت به ساير بانكاختصاص يافته است. اين بانك "ملي ايران"و 

  اند.لحاظ تعدادي و نيز مبلغي صادر و نيز پذيرش نموده

. هاي شاپركي استنشان دهنده برتري عملكرد هر بانك از نظر پذيرش يا صدور تراكنش 4-5شكل در ادامه 
هاي پذيرش شده همان بانك هاي صادره هر بانك از تعداد تراكنشبراي محاسبه اين ويژگي، تعداد تراكنش

  كسر و  حاصل در شكل نمايش داده شده است. 

  

  
  1396 خرداد –هاي صادر شده از پذيرش شده هر بانك اختالف در تعداد تراكنش 4-5شكل 

هاي نشتعداد تراكبيشترين اختالف مثبت در  "سامان"و  "پارسيان"، "ملت"بر اساس اين شكل، سه بانك 
بيشترين اختالف منفي در  "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده

اين خصوص را دارند. اين بدين معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع مالي بيشتر از ميزان خروج آن از 
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بانك و در سه بانك ديگر اين موضوع برعكس است. شكل باال شماي كلي از جريان منابع مالي از طريق 
  دهد.ها نشان ميابزارهاي كارتي را در هر يك از بانك

هاي پذيرش شده در هر بانك، بيانگر سهم آن هاي صادرشده با تراكنشاز سويي ديگر مجموع تعداد تراكنش
ش ها در هر دو نقباشد. بدين ترتيب ديد كاملي از عملكرد هر يك از بانكها ميبانك از كل تعداد تراكنش

عداد آيد.  اين شاخص كه از مجموع تصادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور بدست مي
 5-5شكل آيد در هاي پذيرش شده همان بانك به دست ميهاي صادره هر بانك با تعداد تراكنشتراكنش

  نشان داده شده است. 

  
  1396  خرداد –هاي صادر شده و پذيرش شده هر بانك مجموع تعداد تراكنش 5-5شكل 

بيشترين  "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"گردد سه بانك مشاهده مي 5-5شكل همانگونه كه در 
انك ب"، "ونزوئال-بانك مشترك ايران"هاي صنعت پرداخت كارتي و سه بانك سهم از كل تعداد تراكنش

هاي صنعت كمترين سهم از كل تعداد تراكنش "صادرات ايران توسعه"و  "مركزي جمهوري اسالمي ايران
  اند.داشته 1396 خردادپرداخت كارتي را در 
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 هاي صادر كنندگيهاي قبل مشاهده گرديد، قبل از اين، سهم مبلغي هر بانك در حوزههمانگونه كه در بخش
ناشي از حضور در شبكه الكترونيكي   36و پذيرندگي در شاپرك بررسي شد، با اين حال در اين بخش گردش مالي

شكل نشان داده شده است.   6-5شكل ها طي نمودار زير آورده شده  است. اين اطالعات در پرداخت بانك
و مبالغ پذيرش شده توسط  37هاي هر بانكي كارتوسيلههاي انجام شده بهمجموع مبالغ تراكنش 5-6

  دهد. را نشان مي 38ابزارهايي كه به شباي همان بانك متصل است

  
  1396 خرداد –گردش مالي شاپركي هر بانك (بر حسب ميليارد ريال)  6-5شكل 

 "ملي ايران"، "ملت"هاي در بانك 96نشان دهنده وجود بيشترين گردش مالي خرداد ماه  6-5شكل نمودار 
  بوده است. "صادرات ايران"و 

                                                 

 
36 Turnover 

 در نقش بانك صادركننده 37
 در نقش بانك پذيرنده 38
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 ها از مبلغي تفاضل ارزش ريالي پذيرندگي آنها، محاسبههاي مورد اهميت در بانكيكي ديگر از شاخص
ها در بانك در كدام جهت بوده دهد كه جريان مبلغي تراكنشهاست. اين شاخص نشان ميصادركنندگي آن

 عنوان بانك پذيرنده براي وي مقرون به صرفهتوان تعيين نمود كه آيا نقش بانك بهال آن مياست و به دنب
-هاي پذيرش شده و تراكنشاختالف ارزش ريالي بين تراكنش 7-5 شكلبوده يا نبوده است. در اين راستا در 

هاي صادر شده هر بانك از هاي صادر شده هر بانك آورده شده است. در اين بررسي ارزش ريالي تراكنش
گردد. در اين شكل ارقام مثبت بيانگر سر ميهاي پذيرش شده توسط همان بانك كارزش ريالي تراكنش

ارج هاي آن خكه منابع مالي از حسابباشد؛ چراكه بيشتر از آنعملكرد مطلوب بانك در جذب منابع مالي مي
 هاي پذيرندگان آن شده است.شود، پول وارد حساب

  
  1396 خرداد –هاي صادر شده از پذيرش شده هر بانك اكنشاختالف در مبلغ تر 7-5 شكل

هاي نشمبلغ تراكبيشترين اختالف مثبت در  "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"بر اساس اين شكل، سه بانك 
رين ، بيشت "آينده"و  "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي و بانك صادرشده و پذيرش شده را دارا بوده

هاي دارندگان اختالف منفي در اين خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره شده در حساب
 "يندهآ"و  "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي كارت عمدتا از طريق ابزار پرداخت الكترونيكي از بانك
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كن مس"است.( اين در حاليست كه بانك  در حال انتقال "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"هاي به سمت بانك
اه كه م "موسسه اعتباري نور"كه ماه گذشته جايگاه دوم را در اين ليست داشت در مكان چهارم ليست و 

  گذشته در جايگاه هفتم اين ليست قرار داشت در اين ماه در مكان دوم جاي گرفته است.)
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  اكنش كارمزد پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال تر .5,4
از  ييك يرنده و صادركننده،پذ يهاشبكه پرداخت توسط بانك يبا توجه به پرداخت بخش عمده كارمزدها

 يها و كارمزدهااز جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناش يمابينها، حفظ تعادل فبانك يهاچالش ينمهمتر
 يانشتربا م طيارتبا هايياستس يمها در جهت تنظبه شبكه پرداخت است. به جهت كمك به بانك يپرداخت

 ياختپرد يكارمزدها يزانصنعت و م يكل يتاز وضع يها استنباطبانك ين، الزم است تا اPSP يهاو شركت
  با صنعت را داشته باشند.  يسهدر مقا

د كارمزشود. هاي پذيرنده و صادر كننده پرداخته ميدر ادامه به محاسبه كارمزد پرداخت شده توسط بانك
ستقيم به طور مقبض و شارژ  هاي كارمزد تراكنش يرنده،توسط بانك پذ يمبه طور مستق يدخر يهاشتراكن

   گردد.هاي مانده گيري توسط دارنده كارت پرداخت ميتوسط بانك صادر كننده و كارمزد تراكنش

اخت هاي پردو تراكنش يدخر يهاتراكنش يبر رو يدبا تاكدر اين بخش بودن محاسبه،  تريقبه منظور دق
پرداخت ه و بانك صادركنند يرندهتوسط بانك پذبه ترتيب  يمكه كارمزد آن به طور مستققبض و خريد شارژ 

 ري،يگكارمزد مانده يرپرداخت شده توسط دارنده كارت نظ يتمركز شده است و از محاسبه كارمزدها شود،مي
  شده است.  يچشم پوش

  

ازاي هر صدهزار  هاي پذيرنده بهكارمزد پرداختي بانك  .5,4,1
  ريال تراكنش خريد

 انتخاب شده به گردد، شاخصهاي خريد كارمزد توسط بانك پذيرنده پرداخت مياز آنجا كه براي تراكنش
مبلغ  يالر 100,000هر  يبه ازا يرندهكارمزد پرداخت شده بانك پذ يزانم"اطالعات، شاخص  ينمنظور ارائه ا
 يهاراكنشت يبر رو يدبودن محاسبه، با تاك تريقبه منظور دقبخش در اين . باشدمي "شده يرشتراكنش پذ

  .تمركز شده است شود،ميپرداخت  يرندهتوسط بانك پذ يمكه كارمزد آن به طور مستق يدخر

انك در ازاي شود. اين باي نيست كه بانك پذيرنده متقبل ميالزم به ذكر است كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه
 PSPارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان اجاره بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت هر نصب ابزار ك
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كن مس"است.( اين در حاليست كه بانك  در حال انتقال "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"هاي به سمت بانك
اه كه م "موسسه اعتباري نور"كه ماه گذشته جايگاه دوم را در اين ليست داشت در مكان چهارم ليست و 

  گذشته در جايگاه هفتم اين ليست قرار داشت در اين ماه در مكان دوم جاي گرفته است.)
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هزينه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهاي نمايد و اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت ميپرداخت مي
ست. اما د نظر، اين مبلغ متفاوت اها و بانك پذيرنده موراجاره باالتري داشته و يا اينكه بسته به توافق شركت
ريال تراكنش پذيرش  100,000هاي بانك به ازاي هر در اين بخش به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه

ريال (سي هزار تومان به  300,000گردد، با فرض اجاره متوسط شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه 
ريال مبلغ پذيرش شده  100,000ها به ازاي هر هاي پرداختي بانك)، هزينهازاي هر ابزار كارتخوان در ماه

  اي ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

تنها ميزان كارمزد پرداختي هر بانك به ازاي هر صد هزار ريال مبلغ تراكنش خريد محاسبه و  9-5در جدول 
 يها، بانك1396ماه  خرداد به طور متوسط درگردد، مياين جدول مشاهده  كه در ارائه گرديده است. همانطور

هر صدهزار از  ريال 42/109يزان مدرصد رشد منفي نسبت به ماه گذشته (ارديبهشت ماه)  15/4با  يرندهپذ
 با "سرمايه"، بانك ي پذيرندههابانكميان  اند كه درغ جذب شده را به عنوان كارمزد پرداخت كردهلمبريال 

مبالغ ريال از هر صدهزار ريال  38/38 يعني مبلغ متوسط ينكمتر درصد رشد منفي نسبت به ماه گذشته 70/9
درصد رشد منفي (افت نرخ رشد)  95/0 با "يانپارس"كارمزد پرداخت كرده است و بانك  نوانجذب شده را به ع

مبلغ جذب شده،  يالر 100,000هر  يكارمزد را به ازا يشترينب ريال 64/216 نسبت به ماه گذشته با مبلغ
  پرداخت كرده است. 

 يها و هم بازه مبلغهم تعداد تراكنش يد،خر يهاعامل موثر در پرداخت كارمزد تراكنش ينكهتوجه به ا با
 تراكنش يالر 100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبت كه ييهاكه بانك رسديها هستند، به نظر متراكنش
 يبه عبارت اي را تجربه كرده اندها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يباالتر يِمبلغ متوسط، اندداشته

   اند.ردهك يافتخود در يرندگانها، از پذبانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريمبلغ تراكنش ب
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  1396ارديبهشت و خرداد  -يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا هاي پذيرندهي بانككارمزد پرداخت مبلغ 11-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(خرداد 

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(ارديبهشت 

خرداد ماه نسبت نرخ رشد 
  96به ارديبهشت ماه 

 %9/70‐ 38/38 42/50  بانك سرمايه  1

 %6/45‐ 38/45 41/10 بانك صنعت و معدن  2

 %1/72 42/84 42/12 بانك توسعه صادرات ايران  3

 %0/70‐ 52/35 52/72 بانك قوامين  4

 %4/18‐ 53/00 55/32 بانك آينده  5

 %25/82‐ 69/72 93/99 بانك سينا  6

 %0/11‐ 73/55 73/63 بانك صادرات ايران  7

 %8/40‐ 77/48 84/58 بانك كارآفرين  8

 %7/03‐ 82/82 89/08 بانك ملي ايران  9

 %8/11‐ 85/91 93/49 بانك مسكن  10

 %1/97 94/68 92/85 موسسه اعتباري ملل  11

 %4/31‐ 95/02 99/30 بانك دي  12

 %9/69‐ 97/72 108/21 بانك تجارت  13

 %2/50‐ 99/84 102/39 بانك ملت  14

 %6/93‐ 103/78 111/51 بانك ايران زمين  15

 %4/19‐ 105/51 110/12 بانك گردشگري  16

 %6/67‐ 110/48 118/37 بانك سپه  17

 %13/48‐ 115/10 133/04 بانك شهر  18

 %1/82 125/07 122/84 بانك توسعه تعاون  19

 %6/18‐ 127/30 135/69 بانك انصار  20

 %4/74‐ 132/83 139/43 بانك اقتصاد نوين  21

 %7/81‐ 136/49 148/06 بانك پاسارگاد  22

 %5/04‐ 138/45 145/79بانك قرض الحسنه مهر ايران  23



129

129 
 

 

هزينه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهاي نمايد و اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت ميپرداخت مي
ست. اما د نظر، اين مبلغ متفاوت اها و بانك پذيرنده موراجاره باالتري داشته و يا اينكه بسته به توافق شركت
ريال تراكنش پذيرش  100,000هاي بانك به ازاي هر در اين بخش به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه

ريال (سي هزار تومان به  300,000گردد، با فرض اجاره متوسط شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه 
ريال مبلغ پذيرش شده  100,000ها به ازاي هر هاي پرداختي بانك)، هزينهازاي هر ابزار كارتخوان در ماه

  اي ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

تنها ميزان كارمزد پرداختي هر بانك به ازاي هر صد هزار ريال مبلغ تراكنش خريد محاسبه و  9-5در جدول 
 يها، بانك1396ماه  خرداد به طور متوسط درگردد، مياين جدول مشاهده  كه در ارائه گرديده است. همانطور

هر صدهزار از  ريال 42/109يزان مدرصد رشد منفي نسبت به ماه گذشته (ارديبهشت ماه)  15/4با  يرندهپذ
 با "سرمايه"، بانك ي پذيرندههابانكميان  اند كه درغ جذب شده را به عنوان كارمزد پرداخت كردهلمبريال 

مبالغ ريال از هر صدهزار ريال  38/38 يعني مبلغ متوسط ينكمتر درصد رشد منفي نسبت به ماه گذشته 70/9
درصد رشد منفي (افت نرخ رشد)  95/0 با "يانپارس"كارمزد پرداخت كرده است و بانك  نوانجذب شده را به ع

مبلغ جذب شده،  يالر 100,000هر  يكارمزد را به ازا يشترينب ريال 64/216 نسبت به ماه گذشته با مبلغ
  پرداخت كرده است. 

 يها و هم بازه مبلغهم تعداد تراكنش يد،خر يهاعامل موثر در پرداخت كارمزد تراكنش ينكهتوجه به ا با
 تراكنش يالر 100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبت كه ييهاكه بانك رسديها هستند، به نظر متراكنش
 يبه عبارت اي را تجربه كرده اندها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يباالتر يِمبلغ متوسط، اندداشته

   اند.ردهك يافتخود در يرندگانها، از پذبانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريمبلغ تراكنش ب
  

130 
 

 

  1396ارديبهشت و خرداد  -يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا هاي پذيرندهي بانككارمزد پرداخت مبلغ 11-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(خرداد 

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(ارديبهشت 

خرداد ماه نسبت نرخ رشد 
  96به ارديبهشت ماه 

 %9/70‐ 38/38 42/50  بانك سرمايه  1

 %6/45‐ 38/45 41/10 بانك صنعت و معدن  2

 %1/72 42/84 42/12 بانك توسعه صادرات ايران  3

 %0/70‐ 52/35 52/72 بانك قوامين  4

 %4/18‐ 53/00 55/32 بانك آينده  5

 %25/82‐ 69/72 93/99 بانك سينا  6

 %0/11‐ 73/55 73/63 بانك صادرات ايران  7

 %8/40‐ 77/48 84/58 بانك كارآفرين  8

 %7/03‐ 82/82 89/08 بانك ملي ايران  9

 %8/11‐ 85/91 93/49 بانك مسكن  10

 %1/97 94/68 92/85 موسسه اعتباري ملل  11

 %4/31‐ 95/02 99/30 بانك دي  12

 %9/69‐ 97/72 108/21 بانك تجارت  13

 %2/50‐ 99/84 102/39 بانك ملت  14

 %6/93‐ 103/78 111/51 بانك ايران زمين  15

 %4/19‐ 105/51 110/12 بانك گردشگري  16

 %6/67‐ 110/48 118/37 بانك سپه  17

 %13/48‐ 115/10 133/04 بانك شهر  18

 %1/82 125/07 122/84 بانك توسعه تعاون  19

 %6/18‐ 127/30 135/69 بانك انصار  20

 %4/74‐ 132/83 139/43 بانك اقتصاد نوين  21

 %7/81‐ 136/49 148/06 بانك پاسارگاد  22

 %5/04‐ 138/45 145/79بانك قرض الحسنه مهر ايران  23



130

131 
 

 

 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(خرداد 

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(ارديبهشت 

خرداد ماه نسبت نرخ رشد 
  96به ارديبهشت ماه 

 %5/27‐ 139/55 147/31 بانك رفاه كارگران  24

 %4/23‐ 149/32 155/92 بانك كشاورزي  25

 %0/25‐ 151/23 151/61 بانك حكمت ايرانيان  26

 %19/87 156/88 130/87 بانك خاورميانه  27

 %2/54‐ 174/65 179/21 بانك قرض الحسنه رسالت  28

 %1/30 198/60 196/05 موسسه اعتباري توسعه  29

 %1/33 208/55 205/81موسسه اعتباري كوثر مركزي  30

 %0/26‐ 208/72 209/27 بانك سامان  31

 %1/57 210/56 207/31 شركت دولتي پست بانك  32

 %0/95‐ 216/64 218/71 بانك پارسيان  33

هاي كارمزد پرداختي كل بانك
پذيرنده به ازاي هر صد هزار 

 ريال تراكنش خريد
109/42 114/16 ‐4/15% 

  

برابر  64/5 ، متوسط يشترينو ب ينبانك با كمتربين  يمتوسط كارمزد پرداخت اختالفبه استناد جدول فوق، 
نزديك به از  يشجذب شده ب يدمبلغ تراكنش خر يالر 100,000به نسبت هر  "يانپارس"بانك  يعنياست. 

صنعت "انك و يا ب "سرمايه". بنابراين بانكي مثل بانك كارمزد پرداخت كرده است "سرمايه"برابر بانك  64/5
  در فرآيند بازاريابي و نصب ابزار براي صاحبان حساب، اثربخش تر عمل نموده اند. "و معدن 

در اين بخش با توجه به بررسي ميزان كارمزد پرداختي هر بانك پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ حال 
گردد. جدول زير، ميزان پذيرش شده، در اين بخش عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به اين ميزان اضافه مي

دهد. اين هزينه شامل جمع ن ميهزينه پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده را نشا
ي باشد. به دليل عدم دسترسمبلغ كارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختي به ازاي هر كارتخوان مي

ها، اين مبلغ اجاره با توجه به اطالعات دريافتي به به اطالعات دقيق ميزان اجاره پرداختي هر بانك به شركت
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ريال ماهانه در نظر گرفته شده است. به اين معني كه تعداد  300,000 طور متوسط براي كل صنعت مبلغ
ابزارهاي نصب شده تراكنش دار در هر ماه به ازاي هر بانك ضرب در سيصدهزار ريال به اضافه كل مبلغ 

  كارمزد پرداخت شده، تقسيم بر كل مبالغ پذيرش شده بانك در واحد صدهزار ريال شده است. 

   با احتساب هزينه اجاره بها1396 خرداددر  يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا ينسبت كارمزد پرداخت 12-5جدول 

 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96خرداد (

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 ارديبهشت(

نرخ رشد خرداد 
ماه نسبت به 
96ارديبهشت ماه 

 %10/50‐ 113/899 127/261  بانك سرمايه  1
 %124/404 119/201 4/37 بانك توسعه صادرات ايران  2
 %2/32‐ 152/562 156/185 قوامينبانك   3
 %27/56‐ 165/154 227/988 بانك سينا  4
 %3/19‐ 172/072 177/750 بانك آينده  5
 %10/71‐ 178/513 199/915 بانك صنعت و معدن  6
 %200/297 168/971 18/54 بانك خاورميانه  7
 %7/77‐ 202/149 219/178 بانك ملي ايران  8
 %1/04‐ 205/329 207/482 بانك ملت  9
 %2/18‐ 205/516 210/096 بانك كارآفرين  10
 %209/035 206/507 1/22 بانك صادرات ايران  11
 %7/40‐ 237/836 256/849 بانك مسكن  12
 %1/40‐ 252/401 255/974 بانك گردشگري  13
 %5/49‐ 259/769 274/873 بانك سپه  14
 %261/308 256/015 2/07 موسسه اعتباري ملل  15
 %271/922 264/134 2/95 بانك توسعه تعاون  16
 %2/02‐ 273/834 279/466 بانك دي  17
 %7/37‐ 281/991 304/421 بانك ايران زمين  18
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 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(خرداد 

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96(ارديبهشت 

خرداد ماه نسبت نرخ رشد 
  96به ارديبهشت ماه 

 %5/27‐ 139/55 147/31 بانك رفاه كارگران  24

 %4/23‐ 149/32 155/92 بانك كشاورزي  25

 %0/25‐ 151/23 151/61 بانك حكمت ايرانيان  26

 %19/87 156/88 130/87 بانك خاورميانه  27

 %2/54‐ 174/65 179/21 بانك قرض الحسنه رسالت  28

 %1/30 198/60 196/05 موسسه اعتباري توسعه  29

 %1/33 208/55 205/81موسسه اعتباري كوثر مركزي  30

 %0/26‐ 208/72 209/27 بانك سامان  31

 %1/57 210/56 207/31 شركت دولتي پست بانك  32

 %0/95‐ 216/64 218/71 بانك پارسيان  33

هاي كارمزد پرداختي كل بانك
پذيرنده به ازاي هر صد هزار 

 ريال تراكنش خريد
109/42 114/16 ‐4/15% 

  

برابر  64/5 ، متوسط يشترينو ب ينبانك با كمتربين  يمتوسط كارمزد پرداخت اختالفبه استناد جدول فوق، 
نزديك به از  يشجذب شده ب يدمبلغ تراكنش خر يالر 100,000به نسبت هر  "يانپارس"بانك  يعنياست. 

صنعت "انك و يا ب "سرمايه". بنابراين بانكي مثل بانك كارمزد پرداخت كرده است "سرمايه"برابر بانك  64/5
  در فرآيند بازاريابي و نصب ابزار براي صاحبان حساب، اثربخش تر عمل نموده اند. "و معدن 

در اين بخش با توجه به بررسي ميزان كارمزد پرداختي هر بانك پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ حال 
گردد. جدول زير، ميزان پذيرش شده، در اين بخش عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به اين ميزان اضافه مي

دهد. اين هزينه شامل جمع ن ميهزينه پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده را نشا
ي باشد. به دليل عدم دسترسمبلغ كارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختي به ازاي هر كارتخوان مي

ها، اين مبلغ اجاره با توجه به اطالعات دريافتي به به اطالعات دقيق ميزان اجاره پرداختي هر بانك به شركت
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ريال ماهانه در نظر گرفته شده است. به اين معني كه تعداد  300,000 طور متوسط براي كل صنعت مبلغ
ابزارهاي نصب شده تراكنش دار در هر ماه به ازاي هر بانك ضرب در سيصدهزار ريال به اضافه كل مبلغ 

  كارمزد پرداخت شده، تقسيم بر كل مبالغ پذيرش شده بانك در واحد صدهزار ريال شده است. 

   با احتساب هزينه اجاره بها1396 خرداددر  يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا ينسبت كارمزد پرداخت 12-5جدول 

 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96خرداد (

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 ارديبهشت(

نرخ رشد خرداد 
ماه نسبت به 
96ارديبهشت ماه 

 %10/50‐ 113/899 127/261  بانك سرمايه  1
 %124/404 119/201 4/37 بانك توسعه صادرات ايران  2
 %2/32‐ 152/562 156/185 قوامينبانك   3
 %27/56‐ 165/154 227/988 بانك سينا  4
 %3/19‐ 172/072 177/750 بانك آينده  5
 %10/71‐ 178/513 199/915 بانك صنعت و معدن  6
 %200/297 168/971 18/54 بانك خاورميانه  7
 %7/77‐ 202/149 219/178 بانك ملي ايران  8
 %1/04‐ 205/329 207/482 بانك ملت  9
 %2/18‐ 205/516 210/096 بانك كارآفرين  10
 %209/035 206/507 1/22 بانك صادرات ايران  11
 %7/40‐ 237/836 256/849 بانك مسكن  12
 %1/40‐ 252/401 255/974 بانك گردشگري  13
 %5/49‐ 259/769 274/873 بانك سپه  14
 %261/308 256/015 2/07 موسسه اعتباري ملل  15
 %271/922 264/134 2/95 بانك توسعه تعاون  16
 %2/02‐ 273/834 279/466 بانك دي  17
 %7/37‐ 281/991 304/421 بانك ايران زمين  18
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 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96خرداد (

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 ارديبهشت(

نرخ رشد خرداد 
ماه نسبت به 
96ارديبهشت ماه 

 %4/84‐ 283/281 297/689 بانك رفاه كارگران  19
 %9/29‐ 283/842 312/926 بانك تجارت  20
 %345/408 319/877 7/98 بانك شهر  21
 %5/58‐ 346/104 366/544 الحسنه مهر ايرانبانك قرض   22
 %4/82‐ 353/908 371/845 بانك انصار  23
 %0/34‐ 356/254 357/460 بانك سامان  24
 %1/41‐ 365/317 370/549 بانك قرض الحسنه رسالت  25
 %6/04‐ 387/365 412/245 بانك پاسارگاد  26
 %4/18‐ 397/485 414/835 بانك كشاورزي  27
 %1/09‐ 413/912 418/468 اقتصاد نوينبانك   28
 %457/782 432/493 5/85 موسسه اعتباري توسعه  29
 %536/723 534/815 0/36 شركت دولتي پست بانك  30
 %537/777 537/266 0/10 موسسه اعتباري كوثر مركزي  31
 %8/31‐ 657/924 717/572 بانك پارسيان  32
 %745/097 678/175 9/87 بانك حكمت ايرانيان  33

نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر 
هزار ريال تراكنش خريد با 100

احتساب اجاره بهاي ابزار در كل 
 شبكه

265/700 276/076 ‐3/76% 

  

گردد كه احتساب ميزان اجاره بهاي هر ابزار كارتخوان فروشگاهي منجر با افزايش ميزان كارمزد مالحظه مي
 700/265ها مبلغ جمع كل اجاره و كارمزد پرداختي ها گرديده است. به طور متوسط كل بانكپرداختي در بانك

-5ريال را در خرداد ماه به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده پرداخت كرده اند. همانگونه كه در جدول 
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(كارمزد + اجاره) و  ريال هزينه 899/113با پرداخت  "سرمايه"بانك  96ماه  خردادگردد در مشاهده مي 10
ريال هزينه (كارمزد + اجاره)، كمترين هزينه را به ازاي 404/124با پرداخت  "توسعه صادرات ايران"پس از آن 

ريال هزينه (كارمزد + اجاره)، بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر صدهزار ريال  924/657با  "جذب پارسيان
  مبلغ پذيرندگان پرداخته كرده اند. 

اوليه اي كه در اين بخش ارائه ميشود، حاكي از اهميت مبلغ اجاره ابزار كارتخوان در اقتصادي بودن  تحليل
هاست، جمع اين هزينه بايد نسبت به رسوبي كه بانك از موجودي پذيرندگان به صنعت پرداخت براي بانك

هر صدهزار  اين مبلغ به ازاي آورد توجيه پذير باشد. در صورتيكه بانك موفق به جذب رسوبي بيشتر ازدست مي
  ريال نشود، كاربرد ابزار كارتخوان فروشگاهي براي بانك كارآ و اثربخش نخواهد بود.

يابد. انتخاب اهميت دو چنداني مي PSPهاي ها و شركتهمچنين جدا از مبلغ اجاره، نحوه بازاريابي بانك
ر كافي موجودي به جهت تامين رسوب مورد نظ پذيرندگان اثربخش، به معني انتخاب پذيرندگاني كه از گردش

  گردد. بانك برخوردار هستند به عاملي مهم جهت سودپذير بودن ابزار پرداخت براي بانك تبديل مي

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان خود را از ها بخشي از هزينهرسد بهتر است بانكبه نظر مي
هاي بانك ندارند دريافت كرده و امتياز تقبل جهت تامين هزينهپذيرندگاني كه گردش موجودي كافي به 

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان را فقط براي پذيرندگاني كه از گردش موجودي كافي هزينه
  برخوردارند در نظر گيرند.  

  

هاي صادركننده به ازاي هر صدهزار  كارمزد پرداختي بانك .5,4,2
  يد شارژريال تراكنش پرداخت قبض و خر

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابالغيه
ريد هاي پرداخت قبض و خگيرد، براي تراكنشهاي كارتي تعلق ميهاي صادركننده به تراكنشتوسط بانك

 نندهصادر كبانك  توسط رداخت شدهكارمزد پ يزانم"شارژ تعريف شده است. در اين بخش از گزارش شاخص 
گردد. در محاسبه مي 96 ماه خرداد،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا
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   با احتساب هزينه اجاره بها1396در فروردين  يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا ينسبت كارمزد پرداخت 10-5ول جد

 بانك پذيرنده  رديف
نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش 

  خريد با احتساب اجاره بهاي ابزارهاي كارتخوان 
  )96(فروردين

 186/197  بانك خاورميانه  1

 186/202 بانك صنعت و معدن  2
 186/679 بانك سرمايه  3
 198/540 بانك توسعه صادرات ايران  4
 199/065 بانك قوامين  5
 247/376 بانك آينده  6
 259/558 بانك صادرات ايران  7
 289/699 بانك ملت  8
 299/098 بانك ملي ايران  9
 301/660 بانك كارآفرين  10
 324/207 بانك توسعه تعاون  11
 337/482 بانك سپه  12
 343/839 بانك گردشگري  13
 346/465 بانك مسكن  14
 363/523 بانك دي  15
 369/579 موسسه اعتباري ملل  16
 371/082 بانك رفاه كارگران  17
 372/724 بانك ايران زمين  18
 399/430 بانك تجارت  19
 419/522 بانك قرض الحسنه مهر ايران  20
 424/594 بانك قرض الحسنه رسالت  21
 433/951 بانك سينا  22
 447/599 بانك شهر  23
 448/328 بانك سامان  24
 454/793 بانك انصار  25
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 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96خرداد (

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 ارديبهشت(

نرخ رشد خرداد 
ماه نسبت به 
96ارديبهشت ماه 

 %4/84‐ 283/281 297/689 بانك رفاه كارگران  19
 %9/29‐ 283/842 312/926 بانك تجارت  20
 %345/408 319/877 7/98 بانك شهر  21
 %5/58‐ 346/104 366/544 الحسنه مهر ايرانبانك قرض   22
 %4/82‐ 353/908 371/845 بانك انصار  23
 %0/34‐ 356/254 357/460 بانك سامان  24
 %1/41‐ 365/317 370/549 بانك قرض الحسنه رسالت  25
 %6/04‐ 387/365 412/245 بانك پاسارگاد  26
 %4/18‐ 397/485 414/835 بانك كشاورزي  27
 %1/09‐ 413/912 418/468 اقتصاد نوينبانك   28
 %457/782 432/493 5/85 موسسه اعتباري توسعه  29
 %536/723 534/815 0/36 شركت دولتي پست بانك  30
 %537/777 537/266 0/10 موسسه اعتباري كوثر مركزي  31
 %8/31‐ 657/924 717/572 بانك پارسيان  32
 %745/097 678/175 9/87 بانك حكمت ايرانيان  33

نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر 
هزار ريال تراكنش خريد با 100

احتساب اجاره بهاي ابزار در كل 
 شبكه

265/700 276/076 ‐3/76% 

  

گردد كه احتساب ميزان اجاره بهاي هر ابزار كارتخوان فروشگاهي منجر با افزايش ميزان كارمزد مالحظه مي
 700/265ها مبلغ جمع كل اجاره و كارمزد پرداختي ها گرديده است. به طور متوسط كل بانكپرداختي در بانك

-5ريال را در خرداد ماه به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده پرداخت كرده اند. همانگونه كه در جدول 
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(كارمزد + اجاره) و  ريال هزينه 899/113با پرداخت  "سرمايه"بانك  96ماه  خردادگردد در مشاهده مي 10
ريال هزينه (كارمزد + اجاره)، كمترين هزينه را به ازاي 404/124با پرداخت  "توسعه صادرات ايران"پس از آن 

ريال هزينه (كارمزد + اجاره)، بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر صدهزار ريال  924/657با  "جذب پارسيان
  مبلغ پذيرندگان پرداخته كرده اند. 

اوليه اي كه در اين بخش ارائه ميشود، حاكي از اهميت مبلغ اجاره ابزار كارتخوان در اقتصادي بودن  تحليل
هاست، جمع اين هزينه بايد نسبت به رسوبي كه بانك از موجودي پذيرندگان به صنعت پرداخت براي بانك

هر صدهزار  اين مبلغ به ازاي آورد توجيه پذير باشد. در صورتيكه بانك موفق به جذب رسوبي بيشتر ازدست مي
  ريال نشود، كاربرد ابزار كارتخوان فروشگاهي براي بانك كارآ و اثربخش نخواهد بود.

يابد. انتخاب اهميت دو چنداني مي PSPهاي ها و شركتهمچنين جدا از مبلغ اجاره، نحوه بازاريابي بانك
ر كافي موجودي به جهت تامين رسوب مورد نظ پذيرندگان اثربخش، به معني انتخاب پذيرندگاني كه از گردش

  گردد. بانك برخوردار هستند به عاملي مهم جهت سودپذير بودن ابزار پرداخت براي بانك تبديل مي

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان خود را از ها بخشي از هزينهرسد بهتر است بانكبه نظر مي
هاي بانك ندارند دريافت كرده و امتياز تقبل جهت تامين هزينهپذيرندگاني كه گردش موجودي كافي به 

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان را فقط براي پذيرندگاني كه از گردش موجودي كافي هزينه
  برخوردارند در نظر گيرند.  

  

هاي صادركننده به ازاي هر صدهزار  كارمزد پرداختي بانك .5,4,2
  يد شارژريال تراكنش پرداخت قبض و خر
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ميزان كارمزد پرداختي هر بانك صادر كننده به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت  13-5جدول ادامه 
  قبض و خريد شارژ محاسبه و ارائه گرديده است.  

  1396 خرداد -پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال هر صدهزار  يبه ازا هاي صادر كنندهي بانكپرداخت كارمزد مبلغ 13-5جدول 

 بانك صادر كنندهرديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96خرداد (

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
پرداخت تراكنش 

 قبض و خريد شارژ
  )96(ارديبهشت

نرخ رشد خرداد ماه 
نسبت به ارديبهشت ماه

96  

 0/76‐ 56/66 232/55  بانك صنعت و معدن  1
 106/49 68/96 0/54 موسسه اعتباري نور  2
 150/75 123/89 0/22 بانك خاورميانه  3
 0/05‐ 220/38 231/06 بانك آينده  4
 264/38 248/59 0/06 موسسه اعتباري ملل  5
 0/08‐ 265/40 287/80 بانك كارآفرين  6
 284/75 87/13 2/27 ونزوئال  -بانك مشترك ايران   7
 0/15‐ 320/16 374/93 بانك توسعه صادرات ايران  8
 0/05‐ 332/01 347/98 بانك گردشگري  9
 0/01‐ 395/56 399/40 بانك دي  10
 0/11‐ 459/64 513/97 بانك رفاه كارگران  11
 0/31‐ 468/91 683/26 بانك ملت  12
 0/01‐ 504/19 507/08 بانك ايران زمين  13
 0/11‐ 519/94 584/40 بانك سرمايه  14
 0/07‐ 525/71 564/84 بانك صادرات ايران  15
 0/06‐ 535/37 568/42 بانك سپه  16
 546/61 530/28 0/03 بانك شهر  17
 0/12‐ 560/42 633/64 بانك اقتصاد نوين  18
 0/05‐ 566/01 594/94 بانك سامان  19
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 بانك صادر كنندهرديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ
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هزار ريال 100
پرداخت تراكنش 

 قبض و خريد شارژ
  )96(ارديبهشت

نرخ رشد خرداد ماه 
نسبت به ارديبهشت ماه

96  

 633/86 636/44 0/00 بانك قوامين  20
 0/03‐ 645/47 663/94 بانك ملي ايران  21
 659/16 642/72 0/03 موسسه اعتباري كوثر مركزي  22
 0/07‐ 687/95 740/98 بانك قرض الحسنه رسالت  23
 0/10‐ 695/50 771/30 بانك پاسارگاد  24
 701/28 657/05 0/07 اعتباري توسعهموسسه   25
 0/16‐ 716/90 858/04 بانك پارسيان  26
 775/75 758/67 0/02 بانك سينا  27
 0/08‐ 859/82 932/52 بانك قرض الحسنه مهر ايران  28
 0/04‐ 896/03 929/15 بانك توسعه تعاون  29
 0/04‐ 917/19 951/89 بانك مسكن  30
 0/09‐ 987/44 1،079/63 بانك تجارت  31
 0/09‐ 1،062/34 1،167/85 بانك انصار  32
 0/09‐ 1،369/15 1،511/18 بانك كشاورزي  33
 0/02‐ 1،424/11 1،447/13 شركت دولتي پست بانك  34
 0/01‐ 1،614/16 1،638/63 بانك حكمت ايرانيان  35

كارمزد پرداختي كلي بانك صادر كننده به 
 0/11‐ 657/14 738/84خريد شارژ ازاي هر تراكنش پرداخت قبض و

  

ماه به ازاي  خردادهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكهاي موجود مشخص ميبا توجه به اطالعات داده
درصد كاهش نسبت به  11/0ريال ( 14/657هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ  

ريال  66/56با  "صنعت و معدن"در خرداد ماه، بانك ، ين بيندر ا كهاند اديبهشت ماه) كارمزد پرداخت نموده
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ترين مبلغ كارمزد را براي هر صد هزار ريال تراكنش درصد افت نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) پايين 76/0(
ريال (با  16/1614با مبلغ   "حكمت ايرانيان"پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك 

به كه ماه گذشته رت "شركت دولتي پست بانك"درصد نسبت به ماه قبل) و پس از آن   01/0منفي  نرخ رشد
ريال دومين باالترين مبلغ كارمزد را  11/1424سوم را داشت در خرداد ماه در مكان دوم قرار گرفته و با مبلغ 
  . دان، پرداخت كردهبه ازاي هر صدهزار ريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژ

ها نشتعداد تراك تنها پرداخت قبض و خريد شارژ، يهاعامل موثر در پرداخت كارمزد تراكنش ينكهتوجه به ا با
، اندرا داشته تراكنشريال  100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبت كه ييهاكه بانك رسديهستند، به نظر م

بلغ تراكنش م يبه عبارت يا را تجربه كردهها بانك ريهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يباالتر يِمبلغ متوسط
 انشهاي صادر شده توسط بانكدارندگان كارتها، از بانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريب

   اند.كرده يافتدر

كارمزد پرداختي به ازاي هر مشخص است، در خرداد ماه نرخ رشد  13-5جدول همچنين همانگونه كه از 
هاي كشور منفي در اكثر بانك 96هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ نسبت به ارديبهشت ماه 100

  بوده است.
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  بنديجمع .6
ختلف گيري ابعاد مراستاي ايفاي وظايف نظارتي شركت شاپرك، شناخت موقعيت كنوني صنعت و اندازه در

هاي مرتبط امري ضروري و اجتناب ناپذير است. به همين منظور اين گزارش بر فعاليت آن به وسيله شاخص
، "در اقتصاد ملي جايگاه شاپرك"هايي در پنج بخش اساس آخرين اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص

رد عملك يبررس"، "يكارت كيالكترون پرداخت خدمات انجام تيفيك"، "هاي عملكردي شاپركشاخص"
ي در دوره زمان "رندهيپذ و كننده صادر يهابانك تيوضع يبررس"و  " ارائه دهنده خدمات پرداخت يهاشركت
  پرداخته است. 1396ماه  خرداد

هاي شنسبت ارزش تراكن تبيين جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي، شاخصدر اين بخش به منظور  بخش اول:
شاپرك به نقدينگي محاسبه شده و نتايج آن با نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در طول زمان 
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ف شاپرك به نقدينگي بر خال هايمورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاكي از رشد نسبت ارزش تراكنش
شاخص نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي، در طول مدت مورد بررسي بوده است كه 
مبين آن است كه صنعت پرداخت الكترونيك با جذب اعتماد عمومي توانسته است بخش بيشتري از ميزان 

ان و جبردست اشخاص به نقدينگي  نسبت اسكناس و مسكوك دركاهش  نقدينگي را به خود اختصاص دهد.
يكي  ،اي ابزارهاي پذيرشبخشي از آن با افزايش دسترسي به خدمات پرداخت الكترونيك ناشي از نفوذ منطقه

گي، نقدينگي بوده و باعث شده براي تامين نقدين تركيب از عوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم سازي
از جمله  يليبه دال يكارت يكالكترون يهارشد پرداخت ريق شود.پول پرقدرت كمتري به اقتصاد كشور تز

 ي،ازسفرهنگ يرش،پذ يهاابزار ايمنطقهاز نفوذ  يناش يكبه خدمات پرداخت الكترون يدسترس يشافزا
ايان ش روش صورت گرفته است. ينا يايمزا يگرد يريو با در نظر گ ينقد يرغ يهاپرداخت يتيامن يايمزا

خرين اطالعات منتشر شده در سايت بانك مركزي ج.ا.ا. از اطالعات پولي مورد نياز كه در اين توجه است كه آ
  باشد.مي 1395 بهمنگزارش مورد استفاده قرار گرفته است، مربوط به ماه 

. آمار اعالم شده توسط وب مقايسه شد GDPهاي شاپرك با روند همچنين در اين بخش روند ارزش تراكنش
بوده و تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي ارديبهشت  1395مركزي ج.ا.ا. تا پايان پاييز سايت بانك 

اي هباشد. با توجه به ميزان توليد ناخالص داخلي اعالم شده رشد ارزش تراكنشماه شاپرك تحقق يافته مي
وجه به تغيير سال پايه در ارديبهشت ماه ادامه داشته است. الزم به ذكر است با ت GDPشاپركي نسبت به 

تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي شاپرك مورد بازنگري  1390به سال  1383از سال  GDPمحاسبه 
  قرار گرفته است.

در اين بخش فعاليت و عملكرد كل شبكه پرداخت الكترونيك كارتي از ابعاد مختلف مورد بررسي : بخش دوم
 "ايمنطقهميزان نفوذ "، "آمار عملكردي شاپرك"ين بخش در سه بخش هاي اقرار گرفته شده است. شاخص

  اند. بندي شدهطبقه "هاپراكندگي مبلغي تراكنش"و 

مشخص گرديد تعداد تراكنش به ازاي مجموع ابزارهاي  1396 ماه خردادهاي و مبلغ تراكنش ددر بررسي تعدا
ي را در پي داشته است. ميليارد هزار 1،386كه اين تعداد تراكنش مبلغ بوده  ميليون تراكنش 1،288پذيرش 

140 
 

 

 نسبت به ماه گذشته رصدي راد 33/4و  32/0ها به ترتيب رشد تراكنش مبلغيسهم تعدادي و در اين ماه 
  تجربه نموده است. 

ابزار رسيده است  هزار 6،840درصدي به بيش از  18/1با رشد  1396ماه  خردادمجموع ابزارهاي پذيرش در 
درصد سهم ابزار پذيرش اينترنتي و  85/5درصد سهم بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي،  98/93كه از اين تعداد 

با  1396ماه  خردادهاي باشد. بيشترين سهم از مجموع تراكنشدرصد نيز سهم ابزار پذيرش موبايلي مي 17/0
و به لحاظ سرويس نيز بيشترين سهم در اختيار خدمت  درصد متعلق به ابزار كارتخوان فروشگاهي 88/87

باشد. متوسط تعداد تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي ها ميدرصد مجموع تراكنش 99/76خريد كاال و خدمات 
تراكنش  176متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان فروشگاهي  10،184هر ابزار پذيرش موبايلي  ،93
 ه ترتيبب هاي پذيرش موبايلي و اينترنتيي است كه متوسط مبلغي هر تراكنش ابزارباشد و اين در حالمي
  باشد.ميليون ريال مي 13/1ميليون ريال و در ابزار كارتخوان فروشگاهي  58/2و  07/0

سرانه  تعداد دهد كهنشان ميبعد كشوري و استاني  شاخص ها در هاي پذيرش ابزار ايمنطقهنفوذ در بررسي  
زاي ابه سال كه متقاضي خدمات پرداخت الكترونيكي كارت هستند،  20ها به ازاي افراد باالي هر يك از ابزار

كه باالترين سرانه ابزار پذيرش به كارتخوان  باشدميابزار پذيرش فعال سيستمي  86/1،188نفر  10،000هر 
عدد  39/22نفر تعلق دارد. همچنين در بعد كشوري حدود  10،000عدد به ازاي هر  33/1،117فروشگاهي با 

انجام گرفته است و بيشترين سرانه تراكنش  1396ماه  خردادسال در طول  20تراكنش به ازاي هر فرد باالي 
سال در كشور  20عدد تراكنش به ازاي هر فرد باالي  67/19ها نيز مجددا به كارتخوان فروشگاهي با ابزار

  در بعد كشوري به اين ابزار پذيرش تعلق داشته است. اي منطقهت. لذا باالترين نفوذ تعلق داشته اس

و هرمزگان  ، تهرانيزدهاي ماه به ترتيب در اختيار استان خردادبيشترين سرانه تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي 
 تراكنش به ازاي هر فرد 68/30باشد. همچنين بيشترين سرانه تراكنش ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز با مي

  باشد.مزگان ميسال متعلق به استان هر 20باالي 

قياس و در داشته است  افزايشدرصد  38/5 ،1396 ماه ارديبهشتدر قياس با  1396ماه  خرداددهكي شاخص 
شاخص دهكي  افزايشميزان . اين باشيمكاهش در شاخص دهكي را شاهد ميدرصد  41/48 نقطه به نقطه به

دهم و دهك متوسط مبلغي هر تراكنش در  افزايشبه سبب  1396 ارديبهشتبه نسبت  1396ماه  خرداد
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ايان ش روش صورت گرفته است. ينا يايمزا يگرد يريو با در نظر گ ينقد يرغ يهاپرداخت يتيامن يايمزا
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 صرفهاي دهك اول تراكنش. اين بدان معناست كه باشدمي اولكاهش متوسط مبلغي هر تراكنش دهك 
پذيرش متلق  ربيشترين فراواني تراكنشي در دامنه مبلغي هر سه ابزا .خردتر شده است ها با مبالغانجام تراكنش
  باشد.ريال مي 150،000ريال تا  50،000به بازه مبلغي 

تا  1تراكنش در بازه مبلغي  311،449،234هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي معادل درصد تراكنش 49/27
 250،000تا  50،001تراكنش در بازه مبلغي  425،568،135ها معادل درصد تراكنش 57/37ريال،  50،000
  باشند.ريال مي 250،001تراكنش داراي مبلغ بيش از  315،553،264درصد معادل  87/27ريال و 

هاي اين بخش با هدف سنجش كيفيت و صحت خدمات ارائه شده شبكه شاپرك، شاخص سوم:بخش 
ها، دسترس پذيري حس شده اند. در همين راستا انواع خطاهاي رخ داده در تراكنشگيري شدهتعريف و اندازه

ها هاي تراكنشخطا هاي ناتمام در اين بخش تحليل و مورد بررسي قرار گرفته است. تحليلراكنشو نيز ت
كه اين نوع خطا به  هاي كاربري استخطا خطاها، همچنان از نوع بروز دليل ترينعمده كه دهدمي نشان

  .استعملكرد شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي نداشته و ناشي از عملكرد دارنده كارت 

باشد. تعداد خطاهاي پذيرندگي، تمامي خطاها نسبت به ارديبهشت ماه داراي افزايش مي 1396در خرداد ماه 
 5ميليون عديد،  15هزار عددي،  297كاربري، صادركنندگي، شاپركي و كسب و كار به ترتيب با افزايش 

  هزار عددي همراه بوده است. 174هزار عددي و  88ميليون عددي، 

باشد كه اين درصد مي 97/99به ازاي شبكه شاپرك  1396ماه  خردادپذيري محاسبه شده دسترسميزان 
ده به پذيري محاسبه شهمچنين ميزان دسترس ثابت بوده است.ميزان نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 

باشد كه اين ميزان نسبت به ميزان مشابه در درصد مي 77/98، 1396ماه  خردادازاي شبكه پرداخت در 
درصدي را تجربه نموده  35/0درصدي، و در قياس نقطه به نقطه افزايش  36/0 كاهش 1396ماه  ارديبهشت

  است.

ها در شبكه پرداخت مورد بررسي قرار گرفته و  سپس در اين بخش ابتدا عملكرد كلي شركت: بخش چهارم
 شود. نتايج شاخص سهم از بازار شركتدر بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي تحليل مي هاآنبه طور ويژه عملكرد 

دي بيشترين سهم تعدا "ملت پرداختبه"شركت ماه نيز چون گذشته  خرداددر حاكي از آن بوده كه  PSPهاي 
 سهم بازار مبلغي اين و مبلغي از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جايگاه نخست قرار گرفته است.
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اشد. بي بازار مزبور، يعني كارت اعتباري ايران كيش، ميدومين شركت دارندهتقريبا دو برابر سهم بازار  شركت
ا نيز هها، بلكه در سهم بازار مبلغي آنتنها در سهم تعدادي شركت اي نهنوسان قابل مالحظهاز سويي ديگر 

ها آن بنديها، در رتبهصورت نپذيرفته است و با وجود كاهش و افزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركت
   شود.نسبت به ماه گذشته تغييري مشاهده نمي

ذيرش در اين ماه به طور همزمان بيشترين سهم هاي هر يك از ابزارهاي پدر بررسي سهم از بازار تراكنش
تعدادي  و بيشترين سهم "پرداخت ملتبه"شركت به  فروشگاهي هاي ابزار كارتخوانتعدادي و مبلغي تراكنش

ر اين ماه دتعلق داشته است.  "آسان پرداخت پرشين" هاي ابزار پذيرش موبايلي به شركتو مبلغي تراكنش
رديده است ، سبب گهاي اينترنتي خوددر تراكنش توجهيبا افزايش قابل  "سامانپرداخت الكترونيك "شركت 

ترنتي هاي اينهاي مذكور كسب نمايد. باالترين سهم مبلغي تراكنشكه باالترين سهم را در حجم تراكنش
به  بازاربا توجه به اينكه در ماه خرداد مجددا  است. "پرداخت ملتبه"همچنان چون گذشته، در اختيار شركت 

ي گذشته جاي خود را به روال عادي و رشد معمول ي خود بازگشته و فراز و فرودهاي سه ماههثبات گذشته
وان گفت تشود. تقريبا ميها مشاهده نميدهد، در اين ماه رفتار نامتعارفي در عملكرد هريك از شركتشبكه مي
  دهند.نشان ميها در اين ماه افزايش و يا كاهش قابل انتظاري را شركت

به لحاظ تعداد خطاي پذيرندگي نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين  PSPهاي عملكرد شركتدر ادامه، 
 يهاي شبكهدر تعداد تراكنشدرصدي  كمتر از يكرشد با وجود ماه  خرداددر  بررسي حاكي از آن است كه

ر د  گزارش شده است. نسبت به ماه گذشتهخطاهاي پذيرندگي  درصد افزايش در 24ليكن بالغ بر پرداخت و
ها، تدر ديگر شرك، "سايان كارت"و  "آسان پرداخت پرشين"، "مبنا كارت آريا"هاي اين ماه جز تنها در شركت

ر ماه دشود. گونه از خطاها مشاهده ميرشد مثبت در اين ،"پرداخت الكترونيك سامان"علي الخصوص شركت 
جايگاه نخست در بهترين عملكرد  "مبنا كارت آريا"شركت ي دو ماهه، مجددا ي وقفهخرداد پس از يك دوره

شركت با سهم اين . پس از ه استها را به دست آورداز منظر نسبت خطاي پذيرندگي به مجموع تراكنش
 "آسان پرداخت پرشين "و  "سايان كارت" ها، شركتتعداد خطاي پذيرندگي به كل تراكنش درصدي 0/010

ت تعداد بيشترين نسب اند.هاي بعدي به لحاظ بهترين عملكرد (كمترين ميزان شاخص) قرار گرفتههدر جايگا
پرداخت " ،"پرداخت الكترونيك سامان" هايها نيز به ترتيب به شركتخطاي پذيرندگي به كل تعداد تراكنش

  اختصاص داشته است.  " الكترونيك كارت دماوند "و "الكترونيك سداد
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  هبعد كشوري مبين آن است ك درنتايج محاسبه شاخص اثر بخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 
شته هاي گذماه همانند "آسان پرداخت پرشين" و "پرداخت الكترونيك سامان"، "ملت پرداختبه" هايشركت

  . شاخص اثربخشي باالتر از يك داشتند

پرداخت "و  "پرشين آسان پرداخت"، "ت ملتپرداخبه"ه شركت س تنها هاي گذشتههمانند ماه در بعد استاني
ها با شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي باالتر از يك در بيشتر استان"الكترونيك سامان

ب اي بوده در جذها به گونههاي فروشگاهي اين شركتبه عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان اند.مواجه بوده
وشگاهي هاي كارتخوان فرتعداد تراكنشاند. در تر عمل نمودهها موفقها به نسبت ساير شركتبيشتر تراكنش

كترونيك تجارت ال"شركت و نيز در تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي  "رداخت ملتپبه" شركت
  . اندهاي كشور داشته، باالترين سهم از بازار را در اكثر استان"پارسيان

 آسان" و "پرداخت الكترونيك سامان"، "به پرداخت ملت" شركت هاي گذشته، سهماه همانند ماه خرداددر 
ز يك عددي باالتر ا هاي فروشگاهي فعال سيستميكارتخوان اثربخشينه تنها در شاخص  "پرداخت پرشين

دست يك  باالتر ازدار، نيز به رقمي اند، بلكه در اثربخشي ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنشكسب نموده
-هاي فعال سيستمي و هم در بين كارتخوانها هم در بين كارتخواناند. اين بدان معناست كه اين شركتيافته

هند. دبيشتري جذب نموده و كارايي مناسبي را نشان مي تراكنش ا،هنسبت ساير شركتدار هاي تراكنش
ترونيك پرداخت الك"بيشترين بهبود در شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در شركت 

ترين ريزش را در تعداد ابزارهاي كارتخوان داده است. اين شركت عمده احدي رخو 0/142با افزايش  "سامان
در اين ماه داشته است. بنابراين باال رفتن اثربخشي آن از يك سو متاثر از رشد فعال سيستمي فروشگاهي 

هاي كارتخوان فروشگاهي آن و از سويي ديگر به دليل كاهش تعداد ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنش
  گردد.وي ارزيابي مي

 پذيرش هاير بازار ابزاردهيرشمن  -با شاخص هرفيندال PSPهاي تمركز بازار شركت گيرينتايج اندازه
است؛ به اين معنا كه تعداد  هادهنده تمركز بسيار باال در بازار اين ابزارنشانموبايلي  الخصوصاينترنتي و علي

ها سهم قابل توجهي از بازار را در اختيار دارند. اين شاخص همچنين از وجود تمركز ماليم بسيار كمي از شركت
نسبت به  PSPهاي هيرشمن در بازار شركت -حكايت دارد. شاخص هرفيندال در بازار كارتخوان فروشگاهي
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ابل ق ي ابزارهادر همه اين شاخص نزوليروند  البتهدهد. نشان مي كاهش هاابزار يكليه ماه در بازار ارديبهشت
 تنها ميزاناين كاهش كند. ها ايجاد نميمالحظه نبوده و تغيير خاصي را در ميزان تمركز بازار هريك از آن

كت است؛ رخدادهاي فوق متاثر از عملكرد شرناچيزي از انحصار بازار در ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي كاسته
جارت ت"و  "پرداخت نوين آرين"هاي اينترنتي و دو شركت در بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"

  شوند.ابي ميهاي موبايلي ارزيدر بازار تراكنش "الكترونيك پارسيان

هاي فعال هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي به پايانهها از منظر نسبت مجموع كارتخواندر بررسي شركت
 آسان پرداخت"كمترين رقم اين شاخص به شركت نيز  در اين ماه، مالحظه شد كه سيستمي آن شركت

اهده مش "لكترونيك كارت دماوندا"نسبت مذكور در شركت  درصد تعلق دارد. بيشترين 15/16با  "پرشين
يش بي پرداخت نرخ رشد مثبت هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش در شبكهدر اين ماه تعداد كارتخوانشود. مي
رداخت پ"هاي و پس از آن شركت "تجارت الكترونيك پارسيان" شركت عملكرددهند. درصد را نشان مي 11 از

م هاي كدر رشد تعداد كارتخوان "كارت اعتباري ايران كيش"و  "پرداخت ملتبه"، "پاسارگادالكترونيك 
ا در اين هآمارهاي عملكردي شركتماه بسيار تاثيرگذار ارزيابي شده است.  خردادتراكنش و فاقد تراكنش در 
پرداخت الكترونيك "ها به غير از دو شركت دارد كه در ماه جاري تمامي شركتحوزه به روشني بيان مي

. بر اين اندهاي كم تراكنش و فاقد تراكنش خود افزودهبر ميزان پايانه "الكترونيك كارت دماوند" و "سامان
نيك تجارت الكترو"هاي مذكور همانند ماه گذشته در شركت اساس بيشترين ميزان افزايش در تعداد پايانه

  رقم خورده است. "پارسيان

ننده هاي صادركها و بانكهاي پذيرنده تراكنشجم از گزارش پيش رو، بازار بانكدر بخش پن: بخش پنجم
ننده هاي صادركها و بانكهاي پذيرنده تراكنشدر بخش پنجم از گزارش پيش رو، بازار بانك: بخش پنجم

  . ه استدار مورد بررسي قرار گرفتهاي بانكي تراكنشكارت

هاي همانند ماه  "بانك ملت"همچنان هاي پذيرنده مبين آن بوده كه نتايج شاخص بازار در بخش بانك
گذشته بيشترين سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادي و چه به لحاظ مبلغي به خود اختصاص داده و در جايگاه 

هاي هاي هر يك از ابزارل تراكنشهاي پذيرنده قرار گرفته است. همچنين از بازار كنخست در بين تمام بانك
  است. قرار گرفتهدر جايگاه نخست  "بانك ملت"پذيرش و نيز به تفكيك هر بانك همچنان 
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 تنها ميزاناين كاهش كند. ها ايجاد نميمالحظه نبوده و تغيير خاصي را در ميزان تمركز بازار هريك از آن

كت است؛ رخدادهاي فوق متاثر از عملكرد شرناچيزي از انحصار بازار در ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي كاسته
جارت ت"و  "پرداخت نوين آرين"هاي اينترنتي و دو شركت در بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"

  شوند.ابي ميهاي موبايلي ارزيدر بازار تراكنش "الكترونيك پارسيان

هاي فعال هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي به پايانهها از منظر نسبت مجموع كارتخواندر بررسي شركت
 آسان پرداخت"كمترين رقم اين شاخص به شركت نيز  در اين ماه، مالحظه شد كه سيستمي آن شركت

اهده مش "لكترونيك كارت دماوندا"نسبت مذكور در شركت  درصد تعلق دارد. بيشترين 15/16با  "پرشين
يش بي پرداخت نرخ رشد مثبت هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش در شبكهدر اين ماه تعداد كارتخوانشود. مي
رداخت پ"هاي و پس از آن شركت "تجارت الكترونيك پارسيان" شركت عملكرددهند. درصد را نشان مي 11 از

م هاي كدر رشد تعداد كارتخوان "كارت اعتباري ايران كيش"و  "پرداخت ملتبه"، "پاسارگادالكترونيك 
ا در اين هآمارهاي عملكردي شركتماه بسيار تاثيرگذار ارزيابي شده است.  خردادتراكنش و فاقد تراكنش در 
پرداخت الكترونيك "ها به غير از دو شركت دارد كه در ماه جاري تمامي شركتحوزه به روشني بيان مي

. بر اين اندهاي كم تراكنش و فاقد تراكنش خود افزودهبر ميزان پايانه "الكترونيك كارت دماوند" و "سامان
نيك تجارت الكترو"هاي مذكور همانند ماه گذشته در شركت اساس بيشترين ميزان افزايش در تعداد پايانه

  رقم خورده است. "پارسيان

ننده هاي صادركها و بانكهاي پذيرنده تراكنشجم از گزارش پيش رو، بازار بانكدر بخش پن: بخش پنجم
ننده هاي صادركها و بانكهاي پذيرنده تراكنشدر بخش پنجم از گزارش پيش رو، بازار بانك: بخش پنجم

  . ه استدار مورد بررسي قرار گرفتهاي بانكي تراكنشكارت

هاي همانند ماه  "بانك ملت"همچنان هاي پذيرنده مبين آن بوده كه نتايج شاخص بازار در بخش بانك
گذشته بيشترين سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادي و چه به لحاظ مبلغي به خود اختصاص داده و در جايگاه 

هاي هاي هر يك از ابزارل تراكنشهاي پذيرنده قرار گرفته است. همچنين از بازار كنخست در بين تمام بانك
  است. قرار گرفتهدر جايگاه نخست  "بانك ملت"پذيرش و نيز به تفكيك هر بانك همچنان 
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هاي هر بانك در شبكه پرداخت كشور مشاهده تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنشسهم در بررسي 
تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده بيشترين پذيرش هاي كشورهمچنان گردد كه در بانكمي

  است.

دهنده تمركز باال نشانهمچنان هاي موبايلي هاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -شاخص هرفيندال
در بازار اين ابزار است. مقدار اين شاخص در بازار كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي مبين وجود 

  باشد. هاي پذيرنده ميبانكتمركز ماليم 

در بحث صادر كنندگي كارت هاي بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك به لحاظ كاربري در سه دسته كارت 
بندي نام (كارت هديه و بن كارت) طبقهيا بي 41پرداختهو كارت پيش 40كارت اعتباري ،39برداشت (بدهي)

 23/0نسبت ارديبهشت ماه رشد مثبت معادل  96 ماه دار در خردادتراكنش هاي بانكيكارتكل تعداد شوند. مي
اي هكارت "رشد منفي و "هديه و بن كارت"هاي كارت ،در اين ماه نسبت به ماه گذشتهاشته است. د درصدي
  اند.را تجربه نموده تعدادي مثبت رشد  "اعتباريهاي كارت" و"برداشت

، نتايج حاكي از آن بوده 1396ماه  خرداددار در هاي بانكي تراكنشكارت هاي صادركنندهدر بررسي سهم بانك
ارت كارت هديه و بن ك ، بيشترين"ملي ايران"دار متعلق به بانكبرداشت تراكنشكه بيشترين كارت 

ملي "هاي دار متعلق به بانكو بيشترين كارت اعتباري تراكنش "صادرات ايران" متعلق به بانك دارتراكنش
ماه، بيشترين تعداد متعلق به كارت برداشت، سپس  خرداددار در هاي تراكنشميان كارتدر  بوده است."يرانا

  كارت هديه و بن كارت بوده و كارت اعتباري كمترين تعداد را داشته است. 

ه كنندصادر  هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشدر بررسي شاخص سهم هر يك از انواع كارت
دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپس كارت هديه و بن كارت بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش

  ها سهم صفر) را  در اين بين داشته است.اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

                                                 

 
39 Debit card-  1-8-1-7رجوع شود به پيوست 
40 Credit card-  3-8-1-7 رجوع شود به پيوست 
41  Prepaid-  2-8-1-7 146 رجوع شود به پيوست 

 

 

ورد هاي بانكي نيز ماع كارتها در صدور انوهيرشمن به منظور بررسي ميزان رقابت بانك -شاخص هرفيندال
دار شهاي تراكنهاي صادر شده، از كارتبررسي قرار گرفت كه به دليل عدم دسترسي به اطالعات دقيق كارت

ر بازار د تمركز باالهيرشمن مبين  -شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شد. شاخص هرفيندال
ازار ها سهم قابل توجهي از بن معنا كه تعداد كمي از بانكمي باشد، به اي "هاي اعتباريكارت"صادركنندگي 

وده ب تمركز ماليم، اين شاخص داراي "هديه و بن كارت"هاي را در اختيار دارند، در بازار صادركنندگي كارت
  قرار گرفته است. طبقه رقابتي، مقدار اين شاخص در "كارت برداشت"و در خصوص 

يك هاي صادركنندگي و پذيرندگي به تفكري بين تعداد و مبالغ تراكنشهمچنين در اين بخش مقايسه اي آما
ده و هاي صادر شنشهر بانك صورت گرفته است. همانند ماه گذشته بيشترين سهم از تعداد و مبلغ تراك

اختصاص داشته است. به عبارتي  "پارسيان"و  "صادرات" ،"ملت"، "ايرانملي " هايبانكپذيرش شده به 
ها بيشترين تراكنش را به لحاظ تعدادي و نيز مبلغي صادر و ها در مجموع نسبت به ساير بانكانكديگر اين ب

  اند. نيز پذيرش نموده

در محاسبه شاخص  اختالف تعداد تراكنش هاي صادر شده و پذيرش شده هر بانك جهت نشان دادن برتري 
، "ملت"گردد كه سه بانك اهده ميهاي شاپرك، مشعملكرد هر بانك از نظر پذيرش يا صدور تراكنش

هاي و بانك هاي پذيرش شده را دارا بودهبيشترين اختالف مثبت در تعداد تراكنش "سامان"و  "پارسيان"
بيشترين اختالف منفي در اين خصوص را داشته اند. اين بدين  "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"

مالي بيشتر از ميزان خروج آن از بانك و در در سه بانك ديگر معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع 
  برعكس است. 

ها براي رسيدن به ديد كاملي از عملكرد هر يك از همچنين جهت بررسي سهم هر بانك از كل تعداد تراكنش
هاي ها در هر دو نقش صادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور مجموع تعداد تراكنشبانك

هد دهاي پذيرش شده همان بانك محاسبه گرديده است. اين شاخص نشان ميصادره هر بانك با تعداد تراكنش
اي هبيشترين سهم تعدادي از كل تراكنش "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"هاي كه به ترتيب بانك

علق ت "ونزوئال-مشترك ايران" سهم به بانك متريناند و ك كردهركي در شبكه پرداخت را از آن خود شاپ
  گرفته است.
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هاي هر بانك در شبكه پرداخت كشور مشاهده تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنشسهم در بررسي 
تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده بيشترين پذيرش هاي كشورهمچنان گردد كه در بانكمي

  است.

دهنده تمركز باال نشانهمچنان هاي موبايلي هاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -شاخص هرفيندال
در بازار اين ابزار است. مقدار اين شاخص در بازار كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي مبين وجود 

  باشد. هاي پذيرنده ميبانكتمركز ماليم 

در بحث صادر كنندگي كارت هاي بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك به لحاظ كاربري در سه دسته كارت 
بندي نام (كارت هديه و بن كارت) طبقهيا بي 41پرداختهو كارت پيش 40كارت اعتباري ،39برداشت (بدهي)

 23/0نسبت ارديبهشت ماه رشد مثبت معادل  96 ماه دار در خردادتراكنش هاي بانكيكارتكل تعداد شوند. مي
اي هكارت "رشد منفي و "هديه و بن كارت"هاي كارت ،در اين ماه نسبت به ماه گذشتهاشته است. د درصدي
  اند.را تجربه نموده تعدادي مثبت رشد  "اعتباريهاي كارت" و"برداشت

، نتايج حاكي از آن بوده 1396ماه  خرداددار در هاي بانكي تراكنشكارت هاي صادركنندهدر بررسي سهم بانك
ارت كارت هديه و بن ك ، بيشترين"ملي ايران"دار متعلق به بانكبرداشت تراكنشكه بيشترين كارت 

ملي "هاي دار متعلق به بانكو بيشترين كارت اعتباري تراكنش "صادرات ايران" متعلق به بانك دارتراكنش
ماه، بيشترين تعداد متعلق به كارت برداشت، سپس  خرداددار در هاي تراكنشميان كارتدر  بوده است."يرانا

  كارت هديه و بن كارت بوده و كارت اعتباري كمترين تعداد را داشته است. 

ه كنندصادر  هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشدر بررسي شاخص سهم هر يك از انواع كارت
دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپس كارت هديه و بن كارت بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش

  ها سهم صفر) را  در اين بين داشته است.اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

                                                 

 
39 Debit card-  1-8-1-7رجوع شود به پيوست 
40 Credit card-  3-8-1-7 رجوع شود به پيوست 
41  Prepaid-  2-8-1-7 146 رجوع شود به پيوست 

 

 

ورد هاي بانكي نيز ماع كارتها در صدور انوهيرشمن به منظور بررسي ميزان رقابت بانك -شاخص هرفيندال
دار شهاي تراكنهاي صادر شده، از كارتبررسي قرار گرفت كه به دليل عدم دسترسي به اطالعات دقيق كارت

ر بازار د تمركز باالهيرشمن مبين  -شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شد. شاخص هرفيندال
ازار ها سهم قابل توجهي از بن معنا كه تعداد كمي از بانكمي باشد، به اي "هاي اعتباريكارت"صادركنندگي 

وده ب تمركز ماليم، اين شاخص داراي "هديه و بن كارت"هاي را در اختيار دارند، در بازار صادركنندگي كارت
  قرار گرفته است. طبقه رقابتي، مقدار اين شاخص در "كارت برداشت"و در خصوص 

يك هاي صادركنندگي و پذيرندگي به تفكري بين تعداد و مبالغ تراكنشهمچنين در اين بخش مقايسه اي آما
ده و هاي صادر شنشهر بانك صورت گرفته است. همانند ماه گذشته بيشترين سهم از تعداد و مبلغ تراك

اختصاص داشته است. به عبارتي  "پارسيان"و  "صادرات" ،"ملت"، "ايرانملي " هايبانكپذيرش شده به 
ها بيشترين تراكنش را به لحاظ تعدادي و نيز مبلغي صادر و ها در مجموع نسبت به ساير بانكانكديگر اين ب

  اند. نيز پذيرش نموده

در محاسبه شاخص  اختالف تعداد تراكنش هاي صادر شده و پذيرش شده هر بانك جهت نشان دادن برتري 
، "ملت"گردد كه سه بانك اهده ميهاي شاپرك، مشعملكرد هر بانك از نظر پذيرش يا صدور تراكنش

هاي و بانك هاي پذيرش شده را دارا بودهبيشترين اختالف مثبت در تعداد تراكنش "سامان"و  "پارسيان"
بيشترين اختالف منفي در اين خصوص را داشته اند. اين بدين  "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"

مالي بيشتر از ميزان خروج آن از بانك و در در سه بانك ديگر معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع 
  برعكس است. 

ها براي رسيدن به ديد كاملي از عملكرد هر يك از همچنين جهت بررسي سهم هر بانك از كل تعداد تراكنش
هاي ها در هر دو نقش صادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور مجموع تعداد تراكنشبانك

هد دهاي پذيرش شده همان بانك محاسبه گرديده است. اين شاخص نشان ميصادره هر بانك با تعداد تراكنش
اي هبيشترين سهم تعدادي از كل تراكنش "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"هاي كه به ترتيب بانك

علق ت "ونزوئال-مشترك ايران" سهم به بانك متريناند و ك كردهركي در شبكه پرداخت را از آن خود شاپ
  گرفته است.
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اي هاز منظر مبلغي گردش مالي شاپركي كه مجموع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي هر بانك است، بانك
 "ئالونزو-مشترك ايران"بيشترين گردش مالي شاپركي و بانك "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"

  ارند. كمترين گردش مالي شاپركي را در اختيار د

ن هاي صادر شده توسط آهاي پذيرش شده هر بانك با تراكنشدر بررسي اختالف ارزش ريالي بين تراكنش
رشده و هاي صادبيشترين اختالف مثبت در مبلغ تراكنش "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"بانك، سه بانك 

ي بيشترين اختالف منف "آينده"و  "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده
هاي دارندگان كارت عمدتا از در اين خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره شده در حساب

 به سمت "آينده" و "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي ي از بانكطريق ابزار پرداخت الكترونيك
  انتقال است. در حال "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"هاي بانك

به برآوردي محاسصنعت و ها براي ترسيم وضعيت كلي هاي پذيرنده تراكنشدر بخش آخر از بررسي بازار بانك
ها و از جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناشبين حفظ تعادل هاي پذيرنده وبانك يپرداخت يكارمزدها يزانماز 

هر  يبه ازا يرندهكارمزد پرداخت شده بانك پذ يزانم"، به محاسبه به شبكه پرداخت يپرداخت يكارمزدها
وسط به طور متهاي پذيرنده پرداخته شده است. براي بانك "شده يرشپذخريد مبلغ تراكنش  يالر 100,000

هر از  ريال42/102يزان ممنفي نسبت به ماه گذشته صد رشد در 15/4با  يرندهپذ يهابانك، 1396 خرداددر 
، بانك ي پذيرندههابانكميان  اند كه دررا به عنوان كارمزد پرداخت كردهغ جذب شده لمبصدهزار ريال 

جذب  مبالغهر صدهزار ريال  كارمزد به ازاي ينكمتر منفي نسبت به ماه گذشته درصد رشد 70/9 با "سرمايه"
نسبت به ماه گذشته  منفي درصد رشد 95/0 با "يانپارس"كارمزد پرداخت كرده است و بانك  نوانشده را به ع

    مبلغ جذب شده، پرداخت كرده است. يالر 100,000هر  يكارمزد را به ازا يشترينب

نصب  شود. اين بانك در ازاياي نيست كه بانك پذيرنده متقبل ميازآنجايي كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه
 PSPتاري ابزار كارتخوان به شركت هر ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان اجاره بها و پرس

هاي به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه نمايد. اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت است.پرداخت مي
رض گردد، با فريال تراكنش پذيرش شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه  100,000بانك به ازاي هر 

ها هاي پرداختي بانكال (سي هزار تومان به ازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينهري 300,000اجاره متوسط 
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ريال مبلغ پذيرش شده محاسبه و عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به ميزان كارمزد  100,000به ازاي هر 
 ديتراكنش خر لياهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت "ها اضافه گرديده و شاخص جديد پرداختي در بانك

تعريف شده و به اين ترتيب باالترين نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار  "با احتساب هزينه اجاره بها
 نو كمتري "حكمت ايرانيان"با احتساب اجاره ابزارهاي كارتخوان به بانك  1396 خردادريال تراكنش خريد در 

  تعلق گرفته است. "سرمايه"آن به بانك 

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه ابالغيهبر اساس 
ريد هاي پرداخت قبض و خگيرد، براي تراكنشهاي كارتي تعلق ميهاي صادركننده به تراكنشتوسط بانك

 نندهصادر كبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"شارژ تعريف شده است كه در بخش آخر گزارش شاخص 
محاسبه گرديده و با  96 ماه خرداد،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

ماه به ازاي هر صد  خردادهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكتوجه به اطالعات مربوطه مشخص مي
درصد نرخ رشد منفي  11/0ال كارمزد (منفي ري 14/657هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ 

كارمزد را  ترين مبلغپايين "صنعت و معدن"بانك ، بين ينا كه دراند پرداخت نمودهنسبت به ارديبهشت ماه) 
   "انيانحكمت اير"اكنش پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك ترريال هزار  براي هر صد

  .دان، پرداخت كردهريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژرا به ازاي هر صدهزار باالترين مبلغ كارمزد 
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اي هاز منظر مبلغي گردش مالي شاپركي كه مجموع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي هر بانك است، بانك
 "ئالونزو-مشترك ايران"بيشترين گردش مالي شاپركي و بانك "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"

  ارند. كمترين گردش مالي شاپركي را در اختيار د

ن هاي صادر شده توسط آهاي پذيرش شده هر بانك با تراكنشدر بررسي اختالف ارزش ريالي بين تراكنش
رشده و هاي صادبيشترين اختالف مثبت در مبلغ تراكنش "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"بانك، سه بانك 

ي بيشترين اختالف منف "آينده"و  "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده
هاي دارندگان كارت عمدتا از در اين خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره شده در حساب

 به سمت "آينده" و "موسسه اعتباري نور"، "ملي ايران"هاي ي از بانكطريق ابزار پرداخت الكترونيك
  انتقال است. در حال "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"هاي بانك

به برآوردي محاسصنعت و ها براي ترسيم وضعيت كلي هاي پذيرنده تراكنشدر بخش آخر از بررسي بازار بانك
ها و از جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناشبين حفظ تعادل هاي پذيرنده وبانك يپرداخت يكارمزدها يزانماز 

هر  يبه ازا يرندهكارمزد پرداخت شده بانك پذ يزانم"، به محاسبه به شبكه پرداخت يپرداخت يكارمزدها
وسط به طور متهاي پذيرنده پرداخته شده است. براي بانك "شده يرشپذخريد مبلغ تراكنش  يالر 100,000

هر از  ريال42/102يزان ممنفي نسبت به ماه گذشته صد رشد در 15/4با  يرندهپذ يهابانك، 1396 خرداددر 
، بانك ي پذيرندههابانكميان  اند كه دررا به عنوان كارمزد پرداخت كردهغ جذب شده لمبصدهزار ريال 

جذب  مبالغهر صدهزار ريال  كارمزد به ازاي ينكمتر منفي نسبت به ماه گذشته درصد رشد 70/9 با "سرمايه"
نسبت به ماه گذشته  منفي درصد رشد 95/0 با "يانپارس"كارمزد پرداخت كرده است و بانك  نوانشده را به ع

    مبلغ جذب شده، پرداخت كرده است. يالر 100,000هر  يكارمزد را به ازا يشترينب

نصب  شود. اين بانك در ازاياي نيست كه بانك پذيرنده متقبل ميازآنجايي كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه
 PSPتاري ابزار كارتخوان به شركت هر ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان اجاره بها و پرس

هاي به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه نمايد. اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت است.پرداخت مي
رض گردد، با فريال تراكنش پذيرش شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه  100,000بانك به ازاي هر 

ها هاي پرداختي بانكال (سي هزار تومان به ازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينهري 300,000اجاره متوسط 
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ريال مبلغ پذيرش شده محاسبه و عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به ميزان كارمزد  100,000به ازاي هر 
 ديتراكنش خر لياهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت "ها اضافه گرديده و شاخص جديد پرداختي در بانك

تعريف شده و به اين ترتيب باالترين نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار  "با احتساب هزينه اجاره بها
 نو كمتري "حكمت ايرانيان"با احتساب اجاره ابزارهاي كارتخوان به بانك  1396 خردادريال تراكنش خريد در 

  تعلق گرفته است. "سرمايه"آن به بانك 

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه ابالغيهبر اساس 
ريد هاي پرداخت قبض و خگيرد، براي تراكنشهاي كارتي تعلق ميهاي صادركننده به تراكنشتوسط بانك

 نندهصادر كبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"شارژ تعريف شده است كه در بخش آخر گزارش شاخص 
محاسبه گرديده و با  96 ماه خرداد،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

ماه به ازاي هر صد  خردادهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكتوجه به اطالعات مربوطه مشخص مي
درصد نرخ رشد منفي  11/0ال كارمزد (منفي ري 14/657هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ 

كارمزد را  ترين مبلغپايين "صنعت و معدن"بانك ، بين ينا كه دراند پرداخت نمودهنسبت به ارديبهشت ماه) 
   "انيانحكمت اير"اكنش پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك ترريال هزار  براي هر صد

  .دان، پرداخت كردهريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژرا به ازاي هر صدهزار باالترين مبلغ كارمزد 
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  واژه نامه .7
كار برده شده در متن گزارش شاپرك در دو بخش واژگان تخصصي شبكه  در اين بخش انواع واژگان به

اصطالحات و  و "مستند تعاريف پايه شبكه الكترونيك پرداخت كارت"الكترونيك پرداخت كارتي بر اساس 
  شود. ها بيان ميهاي نحوه محاسبه اين شاخصهاي تخصصي اقتصادي و فرمولشاخص

  اخت كارتيواژگان تخصصي شبكه الكترونيك پرد
  شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك -7-1-1

هاي حاصل اي است كه به منظور ساماندهي نظام پرداخت الكترونيك كشور ايجاد شده و كليه تراكنششبكه
شود و به طور كلي نظارت بر عملكرد فني و اجرايي توسط اين شبكه نظارت و كنترل مي» ابزار پذيرش« از 

  سويه را بر عهده دارد.و انجام عمليات ت
  شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -7-1-2
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و بر اساس  يدهبه ثبت رس يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور يحقوق يتشخص
نده ارائه ده يهاو بر طبق مقررات ناظر بر شركت نمايديم يافتج.ا.ا. و شاپرك در يكه از بانك مركز يمجوز

  .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهاخدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل
  بانك صادركننده    -7-1-3

 . ايدنميخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك بانكي

    يرندهبانك پذ -7-1-4

فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يربوط به داد و ستدهاوجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
  است.

   42انواع خدمات -7-1-5

 هايهاي خريد كاال و خدمات، تراكنشخدمات موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شامل تراكنش
  گيري است.هاي ماندهپرداخت قبض و خريد شارژ و نهايتا تراكنش

  43خريد كاال و خدمات -7-1-5-1

خدمتي است كه دارنده كارت هزينه كاال و خدمات دريافتي را از طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه 
  پردازد. الكترونيكي پرداخت، مي

  44پرداخت قبض -7-1-5-2
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و بر اساس  يدهبه ثبت رس يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور يحقوق يتشخص
نده ارائه ده يهاو بر طبق مقررات ناظر بر شركت نمايديم يافتج.ا.ا. و شاپرك در يكه از بانك مركز يمجوز

  .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهاخدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل
  بانك صادركننده    -7-1-3

 . ايدنميخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك بانكي

    يرندهبانك پذ -7-1-4

فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يربوط به داد و ستدهاوجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
  است.

   42انواع خدمات -7-1-5

 هايهاي خريد كاال و خدمات، تراكنشخدمات موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شامل تراكنش
  گيري است.هاي ماندهپرداخت قبض و خريد شارژ و نهايتا تراكنش

  43خريد كاال و خدمات -7-1-5-1

خدمتي است كه دارنده كارت هزينه كاال و خدمات دريافتي را از طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه 
  پردازد. الكترونيكي پرداخت، مي

  44پرداخت قبض -7-1-5-2
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هاي شناسه دار (شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتي است كه با استفاده از آن دارنده كارت هزينه پرداخت
  پردازد. هاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت، ميقبض) خود را از طريق ابزار

  45خريد شارژ تلفن همراه -7-1-5-3

نمايد. خدمتي است كه دارنده كارت با استفاده از آن اقدام به خريد شارژ تلفن همراه از طريق شبكه پرداخت مي
و خريد و  46زمانهمبه دو صورت خريد و شارژ  تواندباشد و ميدار مياين خدمت در زمره خريدهاي شناسه

  انجام شود.زمان شارژ غير هم

  
 47گيريمانده -7-1-5-4

خدمتي است كه دارنده كارت جهت كسب اطالع از ميزان موجودي حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
  نمايد.طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت دريافت مي

  

   48هاوضعيت تراكنش -7-1-6
 تراكنش موفق كاربري  -7-1-6-1

 ها با كد پاسخ صفر در سامانه مشخصتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي موفق بوده است (اين تراكنش
  شوند).مي

 خطاي صادركنندگي و شتاب تراكنش -7-1-6-2

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، بانك تراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد. تاب ميي شي كارت يا سامانهصادركننده
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هاي شناسه دار (شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتي است كه با استفاده از آن دارنده كارت هزينه پرداخت
  پردازد. هاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت، ميقبض) خود را از طريق ابزار

  45خريد شارژ تلفن همراه -7-1-5-3

نمايد. خدمتي است كه دارنده كارت با استفاده از آن اقدام به خريد شارژ تلفن همراه از طريق شبكه پرداخت مي
و خريد و  46زمانهمبه دو صورت خريد و شارژ  تواندباشد و ميدار مياين خدمت در زمره خريدهاي شناسه

  انجام شود.زمان شارژ غير هم

  
 47گيريمانده -7-1-5-4

خدمتي است كه دارنده كارت جهت كسب اطالع از ميزان موجودي حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
  نمايد.طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت دريافت مي

  

   48هاوضعيت تراكنش -7-1-6
 تراكنش موفق كاربري  -7-1-6-1

 ها با كد پاسخ صفر در سامانه مشخصتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي موفق بوده است (اين تراكنش
  شوند).مي

 خطاي صادركنندگي و شتاب تراكنش -7-1-6-2

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، بانك تراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد. تاب ميي شي كارت يا سامانهصادركننده
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  واژه نامه .7
كار برده شده در متن گزارش شاپرك در دو بخش واژگان تخصصي شبكه  در اين بخش انواع واژگان به

اصطالحات و  و "مستند تعاريف پايه شبكه الكترونيك پرداخت كارت"الكترونيك پرداخت كارتي بر اساس 
  شود. ها بيان ميهاي نحوه محاسبه اين شاخصهاي تخصصي اقتصادي و فرمولشاخص

  اخت كارتيواژگان تخصصي شبكه الكترونيك پرد
  شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك -7-1-1

هاي حاصل اي است كه به منظور ساماندهي نظام پرداخت الكترونيك كشور ايجاد شده و كليه تراكنششبكه
شود و به طور كلي نظارت بر عملكرد فني و اجرايي توسط اين شبكه نظارت و كنترل مي» ابزار پذيرش« از 

  سويه را بر عهده دارد.و انجام عمليات ت
  شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -7-1-2
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و بر اساس  يدهبه ثبت رس يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور يحقوق يتشخص
نده ارائه ده يهاو بر طبق مقررات ناظر بر شركت نمايديم يافتج.ا.ا. و شاپرك در يكه از بانك مركز يمجوز

  .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهاخدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل
  بانك صادركننده    -7-1-3

 . ايدنميخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك بانكي

    يرندهبانك پذ -7-1-4

فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يربوط به داد و ستدهاوجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
  است.

   42انواع خدمات -7-1-5

 هايهاي خريد كاال و خدمات، تراكنشخدمات موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شامل تراكنش
  گيري است.هاي ماندهپرداخت قبض و خريد شارژ و نهايتا تراكنش

  43خريد كاال و خدمات -7-1-5-1

خدمتي است كه دارنده كارت هزينه كاال و خدمات دريافتي را از طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه 
  پردازد. الكترونيكي پرداخت، مي

  44پرداخت قبض -7-1-5-2
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و بر اساس  يدهبه ثبت رس يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور يحقوق يتشخص
نده ارائه ده يهاو بر طبق مقررات ناظر بر شركت نمايديم يافتج.ا.ا. و شاپرك در يكه از بانك مركز يمجوز

  .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهاخدمات پرداخت، و الزامات و دستورالعمل
  بانك صادركننده    -7-1-3

 . ايدنميخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك بانكي

    يرندهبانك پذ -7-1-4

فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يربوط به داد و ستدهاوجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
  است.

   42انواع خدمات -7-1-5

 هايهاي خريد كاال و خدمات، تراكنشخدمات موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شامل تراكنش
  گيري است.هاي ماندهپرداخت قبض و خريد شارژ و نهايتا تراكنش

  43خريد كاال و خدمات -7-1-5-1

خدمتي است كه دارنده كارت هزينه كاال و خدمات دريافتي را از طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه 
  پردازد. الكترونيكي پرداخت، مي

  44پرداخت قبض -7-1-5-2
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44 Bill Payment 
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هاي شناسه دار (شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتي است كه با استفاده از آن دارنده كارت هزينه پرداخت
  پردازد. هاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت، ميقبض) خود را از طريق ابزار

  45خريد شارژ تلفن همراه -7-1-5-3

نمايد. خدمتي است كه دارنده كارت با استفاده از آن اقدام به خريد شارژ تلفن همراه از طريق شبكه پرداخت مي
و خريد و  46زمانهمبه دو صورت خريد و شارژ  تواندباشد و ميدار مياين خدمت در زمره خريدهاي شناسه

  انجام شود.زمان شارژ غير هم

  
 47گيريمانده -7-1-5-4

خدمتي است كه دارنده كارت جهت كسب اطالع از ميزان موجودي حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
  نمايد.طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت دريافت مي

  

   48هاوضعيت تراكنش -7-1-6
 تراكنش موفق كاربري  -7-1-6-1

 ها با كد پاسخ صفر در سامانه مشخصتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي موفق بوده است (اين تراكنش
  شوند).مي

 خطاي صادركنندگي و شتاب تراكنش -7-1-6-2

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، بانك تراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد. تاب ميي شي كارت يا سامانهصادركننده
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هاي شناسه دار (شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتي است كه با استفاده از آن دارنده كارت هزينه پرداخت
  پردازد. هاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت، ميقبض) خود را از طريق ابزار

  45خريد شارژ تلفن همراه -7-1-5-3

نمايد. خدمتي است كه دارنده كارت با استفاده از آن اقدام به خريد شارژ تلفن همراه از طريق شبكه پرداخت مي
و خريد و  46زمانهمبه دو صورت خريد و شارژ  تواندباشد و ميدار مياين خدمت در زمره خريدهاي شناسه

  انجام شود.زمان شارژ غير هم

  
 47گيريمانده -7-1-5-4

خدمتي است كه دارنده كارت جهت كسب اطالع از ميزان موجودي حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
  نمايد.طريق ابزارهاي پذيرش موجود در شبكه الكترونيكي پرداخت دريافت مي

  

   48هاوضعيت تراكنش -7-1-6
 تراكنش موفق كاربري  -7-1-6-1

 ها با كد پاسخ صفر در سامانه مشخصتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي موفق بوده است (اين تراكنش
  شوند).مي

 خطاي صادركنندگي و شتاب تراكنش -7-1-6-2

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، بانك تراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد. تاب ميي شي كارت يا سامانهصادركننده
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48Transaction Status 
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 خطاي پذيرندگي تراكنش -7-1-6-3

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، سوئيچ تراكنشي است كه از ديد شبكه
 باشد.ي خدمات پرداخت ميدهنده شركت ارائه

 خطاي شاپركي تراكنش -7-1-6-4

ركت ق است و علت بروز خطا شي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفتراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد.شاپرك مي

  
  

 خطاي كاربري تراكنش -7-1-6-5

ست. ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق اتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي ناموفق و از ديد شبكه
  باشد.علت بروز اين خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي

  تراكنش خطاي كسب و كار -7-1-6-6

بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد تراكنشي است كه 
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرك، بانكPSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي

و لذا به طور  باشديطبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان مزبور به لحاظ فني قابل پذيرش نم
ش ، تراكن ينا يهاصالح ياتعمل"شود؛ خطاهايي از جمله جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي

  و ... .  "است يرفتهصورت پذ يتقبال با موفق
 تراكنش موفق سيستمي -7-1-6-7

ها شامل نشتراكي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشي است كه از ديد شبكه
هاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب خطاهاي كاربري و تراكنش

 يي نقصي در شبكه نيستند و به علت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانهشوند؛ چرا كه نمايش دهندهمي
  اند.سيستم رخ داده
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 تراكنش ناموفق سيستمي -7-1-6-8

ا شامل هي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنشز ديد شبكهتراكنشي است كه ا
  باشند.خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي -7-1-6-9

رت به جز اهاي شبكه پرداخت الكترونيك كتراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل تراكنش
  شود.هاي خطاي شاپركي را شامل ميتراكنش

  

 

 ابزار پذيرش و انواع آن -7-1-7

  سازد.افزاري كه امكان تراكنش را براي دارنده كارت فراهم ميافزار و نرمعبارت است از سخت

 شود:ي فعال سيستمي و غيرفعال سيستمي تقسيم ميابزار پذيرش به دو دسته

o  ابزار پذيرش فعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك فعال
 تعريف شده است. 

o  ابزار پذيرش غيرفعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك
 غيرفعال تعريف شده باشد.

كارتخوان فروشگاهي، ابزار هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهانواع ابزارهاي موجود در شبكه
  پذيرش اينترنتي، ابزار پذيرش موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 49كارتخوان فروشگاهي -7-1-7-1
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 تراكنش ناموفق سيستمي -7-1-6-8

ا شامل هي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنشز ديد شبكهتراكنشي است كه ا
  باشند.خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي -7-1-6-9

رت به جز اهاي شبكه پرداخت الكترونيك كتراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل تراكنش
  شود.هاي خطاي شاپركي را شامل ميتراكنش

  

 

 ابزار پذيرش و انواع آن -7-1-7

  سازد.افزاري كه امكان تراكنش را براي دارنده كارت فراهم ميافزار و نرمعبارت است از سخت

 شود:ي فعال سيستمي و غيرفعال سيستمي تقسيم ميابزار پذيرش به دو دسته

o  ابزار پذيرش فعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك فعال
 تعريف شده است. 

o  ابزار پذيرش غيرفعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك
 غيرفعال تعريف شده باشد.

كارتخوان فروشگاهي، ابزار هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهانواع ابزارهاي موجود در شبكه
  پذيرش اينترنتي، ابزار پذيرش موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 49كارتخوان فروشگاهي -7-1-7-1

                                                 

 
49 EFTPOS 
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 خطاي پذيرندگي تراكنش -7-1-6-3

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، سوئيچ تراكنشي است كه از ديد شبكه
 باشد.ي خدمات پرداخت ميدهنده شركت ارائه

 خطاي شاپركي تراكنش -7-1-6-4

ركت ق است و علت بروز خطا شي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفتراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد.شاپرك مي

  
  

 خطاي كاربري تراكنش -7-1-6-5

ست. ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق اتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي ناموفق و از ديد شبكه
  باشد.علت بروز اين خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي

  تراكنش خطاي كسب و كار -7-1-6-6

بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد تراكنشي است كه 
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرك، بانكPSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي

و لذا به طور  باشديطبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان مزبور به لحاظ فني قابل پذيرش نم
ش ، تراكن ينا يهاصالح ياتعمل"شود؛ خطاهايي از جمله جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي

  و ... .  "است يرفتهصورت پذ يتقبال با موفق
 تراكنش موفق سيستمي -7-1-6-7

ها شامل نشتراكي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشي است كه از ديد شبكه
هاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب خطاهاي كاربري و تراكنش

 يي نقصي در شبكه نيستند و به علت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانهشوند؛ چرا كه نمايش دهندهمي
  اند.سيستم رخ داده
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صورت  وجه به تاتواند امكاني را فراهم كند كه با پذيرش كارت بانكي مي ابزاري است سيار و يا غير سيار
  .منتقل شود پذيرندهالكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:هاي زير را ميهاي فروشگاهي ويژگيبراي كارتخوان

o  ،60يا بيش از  60كارتخوان پر تراكنش: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي 
ميليون  20هاي آن در سه ماه متوالي حداقل تراكنش داشته باشد يا مجموع مبالغ تراكنش

 ريال باشد.

o تراكنش  60: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي، كمتر از تراكنشكارتخوان كم
  ميليون ريال باشد. 20هاي آن در سه ماه كمتر از داشته باشد و مجموع مبالغ تراكنش

o ي زماني سه ماهه حداقل يك تراكنش كارتخوان داراي تراكنش: كارتخواني است كه در بازه
  داشته باشد. 

 اينترنتيابزار پذيرش  -7-1-7-2

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق اينترنت و درگاه پرداخت 
  نمايد.، فراهم مي50اينترنتي

 ابزار پذيرش موبايلي -7-1-7-3

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق تلفن همراه و درگاه 
  آورد.، فراهم مي51ليپرداخت موباي
 52انواع كارت از نظر كاربري -7-1-8
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 خطاي پذيرندگي تراكنش -7-1-6-3

ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا، سوئيچ تراكنشي است كه از ديد شبكه
 باشد.ي خدمات پرداخت ميدهنده شركت ارائه

 خطاي شاپركي تراكنش -7-1-6-4

ركت ق است و علت بروز خطا شي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) ناموفتراكنشي است كه از ديد شبكه
  باشد.شاپرك مي

  
  

 خطاي كاربري تراكنش -7-1-6-5

ست. ي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق اتراكنشي است كه از ديد كاربر نهايي ناموفق و از ديد شبكه
  باشد.علت بروز اين خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي

  تراكنش خطاي كسب و كار -7-1-6-6

بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد تراكنشي است كه 
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرك، بانكPSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي

و لذا به طور  باشديطبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان مزبور به لحاظ فني قابل پذيرش نم
ش ، تراكن ينا يهاصالح ياتعمل"شود؛ خطاهايي از جمله جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي

  و ... .  "است يرفتهصورت پذ يتقبال با موفق
 تراكنش موفق سيستمي -7-1-6-7

ها شامل نشتراكي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشي است كه از ديد شبكه
هاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب خطاهاي كاربري و تراكنش

 يي نقصي در شبكه نيستند و به علت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانهشوند؛ چرا كه نمايش دهندهمي
  اند.سيستم رخ داده
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  شود.هاي خطاي شاپركي را شامل ميتراكنش

  

 

 ابزار پذيرش و انواع آن -7-1-7

  سازد.افزاري كه امكان تراكنش را براي دارنده كارت فراهم ميافزار و نرمعبارت است از سخت

 شود:ي فعال سيستمي و غيرفعال سيستمي تقسيم ميابزار پذيرش به دو دسته

o  ابزار پذيرش فعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك فعال
 تعريف شده است. 

o  ابزار پذيرش غيرفعال سيستمي: ابزار پذيرشي است كه وضعيت آن در سوئيچ شاپرك
 غيرفعال تعريف شده باشد.

كارتخوان فروشگاهي، ابزار هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهانواع ابزارهاي موجود در شبكه
  پذيرش اينترنتي، ابزار پذيرش موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 49كارتخوان فروشگاهي -7-1-7-1
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صورت  وجه به تاتواند امكاني را فراهم كند كه با پذيرش كارت بانكي مي ابزاري است سيار و يا غير سيار
  .منتقل شود پذيرندهالكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:هاي زير را ميهاي فروشگاهي ويژگيبراي كارتخوان

o  ،60يا بيش از  60كارتخوان پر تراكنش: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي 
ميليون  20هاي آن در سه ماه متوالي حداقل تراكنش داشته باشد يا مجموع مبالغ تراكنش

 ريال باشد.

o تراكنش  60: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي، كمتر از تراكنشكارتخوان كم
  ميليون ريال باشد. 20هاي آن در سه ماه كمتر از داشته باشد و مجموع مبالغ تراكنش

o ي زماني سه ماهه حداقل يك تراكنش كارتخوان داراي تراكنش: كارتخواني است كه در بازه
  داشته باشد. 

 اينترنتيابزار پذيرش  -7-1-7-2

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق اينترنت و درگاه پرداخت 
  نمايد.، فراهم مي50اينترنتي

 ابزار پذيرش موبايلي -7-1-7-3

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق تلفن همراه و درگاه 
  آورد.، فراهم مي51ليپرداخت موباي
 52انواع كارت از نظر كاربري -7-1-8
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در سوييچ شاپرك، از نظر كاربري شامل كارت برداشت، كارت پيش  هاي بانكي داراي تراكنشانواع كارت
  باشد.پرداخته و كارت اعتباري مي

 53كارت برداشت (بدهي) -7-1-8-1

ي هاترين كارتها و جزء رايجاي نزد بانكعبارت است از هر نوع كارت متصل به يك يا چند حساب سپرده
  دارد. 1Xمورد استفاده مي باشد كه كد محصول 

الحسنه، جاري يا مدت دار، تا سقف وجهي كه نزد بانك هاي قرضتواند با افتتاح يكي از سپردهمشتري مي
  هاي بانكداري الكترونيك به عمل آورد. شت وجه و خريد كاال و خدمات را از درگاهگذاري كرده است برداسپرده

  

  

  

  

  

  

 54كارت پيش پرداخته (بي نام) -7-1-8-2

  شوند:ها به انواع زير تقسيم ميشود، اين كارتمشخصات دارنده اين نوع كارت بر روي جسم كارت درج نمي
 خي نام و برهاي خريد بيكارت: نظير كارتنام داراي سوابق هويتي در سامانه متمركز هاي بيكارت

 شوند.ها كه معموال به صورت گروهي صادر ميكارتبن

 نام فاقد سوابق هويتي در سامانه متمركز كارت: كه ماهيتا قابل انتقال به غير بوده و به هاي بيكارت
 شوند:دو دسته تقسيم مي

 ها مستلزم تاييد توسط نظير كارت هديه كه انجام تراكنش توسط آن 55هاي بر خطكارت
 باشد.مي 4Xو  2X ،3Xها، هاي متمركز كارت است. كد محصول اين كارتسامانه

 هاي كيف پول الكترونيكي (كارت هوشمند) كه انجام نظير كارت 56كارتهاي برون خط
 مانه هاي متمركز كارت صورت پذيرد.تواند بدون نياز به تعامل با ساها ميتراكنش توسط آن
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ي هاترين كارتها و جزء رايجاي نزد بانكعبارت است از هر نوع كارت متصل به يك يا چند حساب سپرده
  دارد. 1Xمورد استفاده مي باشد كه كد محصول 

الحسنه، جاري يا مدت دار، تا سقف وجهي كه نزد بانك هاي قرضتواند با افتتاح يكي از سپردهمشتري مي
  هاي بانكداري الكترونيك به عمل آورد. شت وجه و خريد كاال و خدمات را از درگاهگذاري كرده است برداسپرده

  

  

  

  

  

  

 54كارت پيش پرداخته (بي نام) -7-1-8-2

  شوند:ها به انواع زير تقسيم ميشود، اين كارتمشخصات دارنده اين نوع كارت بر روي جسم كارت درج نمي
 خي نام و برهاي خريد بيكارت: نظير كارتنام داراي سوابق هويتي در سامانه متمركز هاي بيكارت

 شوند.ها كه معموال به صورت گروهي صادر ميكارتبن

 نام فاقد سوابق هويتي در سامانه متمركز كارت: كه ماهيتا قابل انتقال به غير بوده و به هاي بيكارت
 شوند:دو دسته تقسيم مي

 ها مستلزم تاييد توسط نظير كارت هديه كه انجام تراكنش توسط آن 55هاي بر خطكارت
 باشد.مي 4Xو  2X ،3Xها، هاي متمركز كارت است. كد محصول اين كارتسامانه

 هاي كيف پول الكترونيكي (كارت هوشمند) كه انجام نظير كارت 56كارتهاي برون خط
 مانه هاي متمركز كارت صورت پذيرد.تواند بدون نياز به تعامل با ساها ميتراكنش توسط آن
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شود. ها، ارزش پولي مستقال ببر روي فيزيك كارت و در تراشه ذخيره ميدر اين گونه كارت
 باشد.مي 5X كد محصول اين نوع كارت

نام فاقد سوابق هويتي، در حكم پول نقد بوده و با توجه به اينكه همانند اسكناس و مسكوك هاي بيكارت
ها، ها و تشخيص هويت دارنده آن ميسر نيست، در صورت مفقود شدن يا سرقت اين كارتنشرديابي تراك

ها مكلفند براي اين شود. با اين وجود بانكدارنده كارت و رمز مربوط به آن صاحب كارت شناخته مي
  .دگيري و تغيير رمز را تعريف كننحداقل خدمات مانده-هاي پرداختنظير ساير كارت-هاقبيل كارت

  

  

  
  

  

  

  

 57كارت اعتباري -7-1-8-3

عبارت است از هر نوع كارت متصل به يك خط اعتباري با سقف معين تخصيص يافته از طرف بانك به دارنده 
سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجه كاال و خدمات مبادرت كند. كد محصول كارت، كه او را قادر مي

  باشد.مي 6Xاين نوع كارت 
  

 انواع تراكنش -7-1-9

 ي كارتراكنش دارندهت  -7-1-9-1

ي وارد شبكه 2100و  2200ي شود كه با شناسهي كارت گفته ميهاي ارسالي از طرف دارندهبه تراكنش
در سوييچ  06/04/1393در تاريخ  9090ي شوند (الزم به ذكر است با عملياتي شدن بستهپرداخت (شاپرك) مي

تبديل شدند. اين  2100به  100ي هاي با شناسهتراكنشو  2200به  200ي هاي با شناسهشاپرك، تراكنش
عمليات  2200ي ها با شناسهباشد). در اين تراكنشمي 2003ي نسخه ISO 8583تغييرات مطابق با استاندارد 
گيري ارائه عمليات مالي انجام نشده و تنها خدمت مانده 2100ي شود ولي با شناسهبرداشت از كارت انجام مي

 شود.مي
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صورت  وجه به تاتواند امكاني را فراهم كند كه با پذيرش كارت بانكي مي ابزاري است سيار و يا غير سيار
  .منتقل شود پذيرندهالكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:هاي زير را ميهاي فروشگاهي ويژگيبراي كارتخوان

o  ،60يا بيش از  60كارتخوان پر تراكنش: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي 
ميليون  20هاي آن در سه ماه متوالي حداقل تراكنش داشته باشد يا مجموع مبالغ تراكنش

 ريال باشد.

o تراكنش  60: كارتخواني است كه در بازه زماني سه ماه متوالي، كمتر از تراكنشكارتخوان كم
  ميليون ريال باشد. 20هاي آن در سه ماه كمتر از داشته باشد و مجموع مبالغ تراكنش

o ي زماني سه ماهه حداقل يك تراكنش كارتخوان داراي تراكنش: كارتخواني است كه در بازه
  داشته باشد. 

 اينترنتيابزار پذيرش  -7-1-7-2

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق اينترنت و درگاه پرداخت 
  نمايد.، فراهم مي50اينترنتي

 ابزار پذيرش موبايلي -7-1-7-3

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را بدون حضور كارت از طريق تلفن همراه و درگاه 
  آورد.، فراهم مي51ليپرداخت موباي
 52انواع كارت از نظر كاربري -7-1-8
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 باشد.مي 4Xو  2X ،3Xها، هاي متمركز كارت است. كد محصول اين كارتسامانه

 هاي كيف پول الكترونيكي (كارت هوشمند) كه انجام نظير كارت 56كارتهاي برون خط
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شود. ها، ارزش پولي مستقال ببر روي فيزيك كارت و در تراشه ذخيره ميدر اين گونه كارت
 باشد.مي 5X كد محصول اين نوع كارت

نام فاقد سوابق هويتي، در حكم پول نقد بوده و با توجه به اينكه همانند اسكناس و مسكوك هاي بيكارت
ها، ها و تشخيص هويت دارنده آن ميسر نيست، در صورت مفقود شدن يا سرقت اين كارتنشرديابي تراك

ها مكلفند براي اين شود. با اين وجود بانكدارنده كارت و رمز مربوط به آن صاحب كارت شناخته مي
  .دگيري و تغيير رمز را تعريف كننحداقل خدمات مانده-هاي پرداختنظير ساير كارت-هاقبيل كارت
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سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت وجه كاال و خدمات مبادرت كند. كد محصول كارت، كه او را قادر مي

  باشد.مي 6Xاين نوع كارت 
  

 انواع تراكنش -7-1-9

 ي كارتراكنش دارندهت  -7-1-9-1

ي وارد شبكه 2100و  2200ي شود كه با شناسهي كارت گفته ميهاي ارسالي از طرف دارندهبه تراكنش
در سوييچ  06/04/1393در تاريخ  9090ي شوند (الزم به ذكر است با عملياتي شدن بستهپرداخت (شاپرك) مي

تبديل شدند. اين  2100به  100ي هاي با شناسهتراكنشو  2200به  200ي هاي با شناسهشاپرك، تراكنش
عمليات  2200ي ها با شناسهباشد). در اين تراكنشمي 2003ي نسخه ISO 8583تغييرات مطابق با استاندارد 
گيري ارائه عمليات مالي انجام نشده و تنها خدمت مانده 2100ي شود ولي با شناسهبرداشت از كارت انجام مي

 شود.مي
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 تأييديه انجام تراكنش تراكنش -7-1-9-2

شود. هدف از اين ي خدمات پرداخت ارسال ميشود كه توسط شركت ارائه دهندههايي گفته ميبه تراكنش
ست. مطابق ا تاييديه انجام تراكنش و درخواست براي واريز مبلغ برداشتي از كارت به حساب پذيرندهها تراكنش

اين  يگيرد. شناسههاي زماني مشخص انجام ميپذيرنده در سيكل ها عمليات واريز به حساباين درخواست
هاي ). شركت9090ي قبل از اجرايي شدن بسته 220ي هاي با شناسهاست (معادل تراكنش 2220ها تراكنش

يا تغيير روز مالي) اين  cut-offساعت فرصت دارند (معادل يك  48ي خدمات پرداخت تا حداكثر ارائه دهنده
  ي كارت ارسال كنند.تراكنش را به ازاي هر تراكنش دارنده

 اصالحيه تراكنش -7-1-9-3

ي كارت دچار خطا شود ولي برداشت از كارت انجام شده باشد، يك تراكنش اصالحيه در دارنده اگر تراكنش
 2420ها نشي اين تراكزگردد. شناسهي كارت باشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبكه توليد مي

  ).9090ي قبل از اجرايي شدن بسته 420و  400ي هاي با شناسهاست (معادل تراكنش
 ناتمام تراكنش -7-1-9-4

ساعت به  48تراكنش درخواست واريز تا  ي كارت كه موفق كاربري بوده است و به ازاي آندارنده تراكنش
 2200 يگويند (معادل تراكنش موفق كاربري با شناسهناتمام ميسوييچ شاپرك ارسال نشده است را تراكنش 
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  نقدينگينسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك به  -7-2-1
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o هاي ديداري ي مانده سپردهحجم پول، اسكناس و مسكوك در درست اشخاص به اضافه
هاي قابل چك هاي ديداري، سپردهشود. سپردهتعريف مي 59هاخصوصي نزد بانكبخش 

  هاي تجاري است. ي بخش خصوصي در بانككشيدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهپول يا سپردهمنظور از شبه

 متري دارند. دار هستند كه به نسبت پول سرعت نقدشوندگي كهاي مدتسپرده

 سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي -7-2-3

= سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي   اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

 

 توليد ناخالص داخلي -7-2-4

م توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقي نهايي كل ارزش ريالي محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي 

  شوند.لحاظ مي GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري -7-2-4-1

د گيري شود به آن توليبررسي و اندازههاي همان سال مورد نظر اگر در دوره اي توليد ناخالص داخلي با قيمت
  ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت -7-2-4-2

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت 
ر سال ها در توليد ناخالص داخلي بر حسب قيمتخوبي قرار دارد، را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگ

  گيري شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) گويند.پايه اندازه
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 تأييديه انجام تراكنش تراكنش -7-1-9-2

شود. هدف از اين ي خدمات پرداخت ارسال ميشود كه توسط شركت ارائه دهندههايي گفته ميبه تراكنش
ست. مطابق ا تاييديه انجام تراكنش و درخواست براي واريز مبلغ برداشتي از كارت به حساب پذيرندهها تراكنش

اين  يگيرد. شناسههاي زماني مشخص انجام ميپذيرنده در سيكل ها عمليات واريز به حساباين درخواست
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 2420ها نشي اين تراكزگردد. شناسهي كارت باشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبكه توليد مي

  ).9090ي قبل از اجرايي شدن بسته 420و  400ي هاي با شناسهاست (معادل تراكنش
 ناتمام تراكنش -7-1-9-4
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  پذيرد.شود و عمليات مالي انجام ميي كارت كسر ميدارنده

 فروشگاهي اثربخشي كارتخوان -7-1-10

به  ،هاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت از كلكارتخوانهاي تراكنشسهم نسبت  اين شاخص برابر با
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  هاي تخصصي اقتصادياصطالحات و شاخص
  نقدينگينسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك به  -7-2-1

هاي شاپرك به نقدينگي= نسبت ارزش تراكنش 	ارزش	كل	تراكنش	هاي	شاپركي
	نقدينگي	 * 001  

 
 تعريف نقدينگي و حجم پول -7-2-2

 شود. اطالق مي 58 در اقتصاد، نقدينگي به مجموع حجم پول و شبه پول

                                                 

 
58 quasi money 

158 
 

 

	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت هايتراكنش تعداد	
	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايتراكنش تعداد	

تعداد	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت
	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايكارتخوان تعداد	كل	

 فروشگاهي اثربخشي كارتخوان  =

و مقدار  دهديرا نشان م يكيشركت در شبكه پرداخت الكترون يكهاي كارتخوان ياثربخش يزانعدد حاصل م
ت. مثال شبكه شاپرك اس يهاي فروشگاههاي كارتخوانشركت در جذب تراكنش يك ييتوانا يزانم يانگرآن ب
كه شبهاي هاي كارتخوانسهم آن شركت از كل تراكنش ، يعنيباشد يك يشركت يشاخص برا يناگر ا

 شاخص ينهاي كشور است. چنانچه اكارتخوانهاي آن شركت از كل اندازه سهم تعداد كارتخوانشاپرك به
م تعداد از سه يشب يشهاكارتخوان يهاي آن بانك روجذب تراكنش يعنيباشد  يكباالتر از  يشركت يبرا

  هاي كشور است.هاي آن شركت از كل كارتخوانكارتخوان
 

  هاي تخصصي اقتصادياصطالحات و شاخص
  نقدينگينسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك به  -7-2-1

هاي شاپرك به نقدينگي= نسبت ارزش تراكنش 	ارزش	كل	تراكنش	هاي	شاپركي
	نقدينگي	 * 001  

 
 تعريف نقدينگي و حجم پول -7-2-2

 شود. اطالق مي 58 در اقتصاد، نقدينگي به مجموع حجم پول و شبه پول
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o هاي ديداري ي مانده سپردهحجم پول، اسكناس و مسكوك در درست اشخاص به اضافه
هاي قابل چك هاي ديداري، سپردهشود. سپردهتعريف مي 59هاخصوصي نزد بانكبخش 

  هاي تجاري است. ي بخش خصوصي در بانككشيدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهپول يا سپردهمنظور از شبه

 متري دارند. دار هستند كه به نسبت پول سرعت نقدشوندگي كهاي مدتسپرده

 سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي -7-2-3

= سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي   اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

 

 توليد ناخالص داخلي -7-2-4

م توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقي نهايي كل ارزش ريالي محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي 

  شوند.لحاظ مي GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري -7-2-4-1

د گيري شود به آن توليبررسي و اندازههاي همان سال مورد نظر اگر در دوره اي توليد ناخالص داخلي با قيمت
  ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت -7-2-4-2

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت 
ر سال ها در توليد ناخالص داخلي بر حسب قيمتخوبي قرار دارد، را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگ

  گيري شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) گويند.پايه اندازه
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o هاي ديداري ي مانده سپردهحجم پول، اسكناس و مسكوك در درست اشخاص به اضافه
هاي قابل چك هاي ديداري، سپردهشود. سپردهتعريف مي 59هاخصوصي نزد بانكبخش 

  هاي تجاري است. ي بخش خصوصي در بانككشيدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهپول يا سپردهمنظور از شبه

 متري دارند. دار هستند كه به نسبت پول سرعت نقدشوندگي كهاي مدتسپرده

 سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي -7-2-3

= سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي   اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

 

 توليد ناخالص داخلي -7-2-4

م توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقي نهايي كل ارزش ريالي محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي 

  شوند.لحاظ مي GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري -7-2-4-1

د گيري شود به آن توليبررسي و اندازههاي همان سال مورد نظر اگر در دوره اي توليد ناخالص داخلي با قيمت
  ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت -7-2-4-2

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت 
ر سال ها در توليد ناخالص داخلي بر حسب قيمتخوبي قرار دارد، را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگ

  گيري شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) گويند.پايه اندازه
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	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت هايتراكنش تعداد	
	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايتراكنش تعداد	

تعداد	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت
	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايكارتخوان تعداد	كل	

 فروشگاهي اثربخشي كارتخوان  =

و مقدار  دهديرا نشان م يكيشركت در شبكه پرداخت الكترون يكهاي كارتخوان ياثربخش يزانعدد حاصل م
ت. مثال شبكه شاپرك اس يهاي فروشگاههاي كارتخوانشركت در جذب تراكنش يك ييتوانا يزانم يانگرآن ب
كه شبهاي هاي كارتخوانسهم آن شركت از كل تراكنش ، يعنيباشد يك يشركت يشاخص برا يناگر ا

 شاخص ينهاي كشور است. چنانچه اكارتخوانهاي آن شركت از كل اندازه سهم تعداد كارتخوانشاپرك به
م تعداد از سه يشب يشهاكارتخوان يهاي آن بانك روجذب تراكنش يعنيباشد  يكباالتر از  يشركت يبرا

  هاي كشور است.هاي آن شركت از كل كارتخوانكارتخوان
 

  هاي تخصصي اقتصادياصطالحات و شاخص
  نقدينگينسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك به  -7-2-1

هاي شاپرك به نقدينگي= نسبت ارزش تراكنش 	ارزش	كل	تراكنش	هاي	شاپركي
	نقدينگي	 * 001  

 
 تعريف نقدينگي و حجم پول -7-2-2

 شود. اطالق مي 58 در اقتصاد، نقدينگي به مجموع حجم پول و شبه پول
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 هاارزش اسمي تراكنش -7-2-5

هاست كه هيچ عمليات خاصي بر ها، همان مبالغ معمول گزارش شده تراكنشمنظور از ارزش اسمي تراكنش
  روي آن صورت نگرفته است.

 هاش حقيقي تراكنشارز -7-2-6

 شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گيريهاي سال پايه اندازهبر حسب قيمت هاارزش تراكنشاي، اگر در دوره
  .گويندها تراكنش ارزش حقيقي به آن

  نحوه محاسبه ارزش حقيقي تراكنش به اين صورت است:             

=
مبلغ	اسمي	تراكنش	ها	در	ماه	�

  i ها در ماهارزش حقيقي تراكنش  	شاخص	كل	بهاي	كاالها	و	خدمات	مصرفي	در	ماه	�	

  
  

 هاشاخص دهكي توزيع مبالغ تراكنش -7-2-7

قسمت برابر به لحاظ  10ها را به ترتيب ارزش مبالغ دسته بندي كرده و به ها، تراكنشبراي تعيين دهك
هاي هاي با پايين ترين مبالغ، دهك اول و يك دهم تراكنشنماييم كه يك دهم از تراكنشمي تعدادي، تقسيم

  شود.مي با باالترين مبالغ دهك دهم ناميده

متوسط	ارزش	دهك	دهم	تراكنش	ها= شاخص توزيع مبلغي دهكي 
متوسط	ارزش	دهك	اول	تراكنش	ها  

 هيرشمن-شاخص هرفيندال -7-2-8

 شاخص اين. است تمركز مفهوم بيان براي كاربردي و مهم هايشاخص زا يكي هيرشمن - هرفيندال شاخص

  كند.مي صنعت براي اندازه گيري تمركز و نيز قدرت رقابتي صنعت استفاده هايبنگاه همه از اطالعات

وصي هاي خصها و تباني بخشكاربرد اصلي اين شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصي، ادغام
  هاي اصالحي رفع اين مشكالت براي دستيابي به بازار رقابتي است.زار و نيز انجام رونددر با

159 
 

 

o هاي ديداري ي مانده سپردهحجم پول، اسكناس و مسكوك در درست اشخاص به اضافه
هاي قابل چك هاي ديداري، سپردهشود. سپردهتعريف مي 59هاخصوصي نزد بانكبخش 

  هاي تجاري است. ي بخش خصوصي در بانككشيدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهپول يا سپردهمنظور از شبه

 متري دارند. دار هستند كه به نسبت پول سرعت نقدشوندگي كهاي مدتسپرده

 سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي -7-2-3

= سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي   اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

 

 توليد ناخالص داخلي -7-2-4

م توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقي نهايي كل ارزش ريالي محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي 

  شوند.لحاظ مي GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري -7-2-4-1

د گيري شود به آن توليبررسي و اندازههاي همان سال مورد نظر اگر در دوره اي توليد ناخالص داخلي با قيمت
  ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت -7-2-4-2

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت 
ر سال ها در توليد ناخالص داخلي بر حسب قيمتخوبي قرار دارد، را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگ

  گيري شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) گويند.پايه اندازه
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قسمت برابر به لحاظ  10ها را به ترتيب ارزش مبالغ دسته بندي كرده و به ها، تراكنشبراي تعيين دهك
هاي هاي با پايين ترين مبالغ، دهك اول و يك دهم تراكنشنماييم كه يك دهم از تراكنشمي تعدادي، تقسيم
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 هيرشمن-شاخص هرفيندال -7-2-8
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هاي قابل چك هاي ديداري، سپردهشود. سپردهتعريف مي 59هاخصوصي نزد بانكبخش 

  هاي تجاري است. ي بخش خصوصي در بانككشيدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهپول يا سپردهمنظور از شبه
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م توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقي نهايي كل ارزش ريالي محصوالتج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
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د گيري شود به آن توليبررسي و اندازههاي همان سال مورد نظر اگر در دوره اي توليد ناخالص داخلي با قيمت
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در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت 
ر سال ها در توليد ناخالص داخلي بر حسب قيمتخوبي قرار دارد، را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگ

  گيري شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) گويند.پايه اندازه
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 منابع .8
 هاي عملياتي شبكه پرداخت داده 

 2ج  -شاكري، عباس -هاها و سياستاقتصاد كالن، نظريه 

 مستند تعاريف پايه شركت شاپرك (كد مستند :SHP_STD_TERMINOLOGY( 

 احمدي، سيد محمود ، خندان سويري، مهدي -هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك در ايراننظام- 
 1394تابستان 

 زي جمهوري اسالمي ايران وبسايت بانك مركwww.cbi.ir 

   وبسايت مركز آمار ايرانwww.amar.org.ir 
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