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 مقدمه

گذاری و اعمال نظارت بر شبکه الکترونیکی  شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست
گیری ابعاد مختلف فعالیت  کشور ، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و اندازه 0پرداخت کارت

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

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

 شود.  بندی میطبقه "بازار
 

 های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه شاخص

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

معرفی شده در این های  اند. کلیه شاخص گیری معرفی و محاسبه گردیده های مختلفی برای اندازه در هر بخش شاخص
 .شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است  یک نگاه ارائه در 0بولتن در جدول 

 

  

                                                 

 0-رجوع شود به پیوست الف 0
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 *جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی-4

 آخرین آمار در دستنسبت به *

 (0132 خرداد)*سهم از نقدینگی 

 45/41 درصد به نقدینگی های شاپرک تراکنشنسبت ارزش 
اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به  نسبت

 نقدینگی
 3/41 درصد

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید 
 *445/11 درصد توضیح در متن( -0131زمستان )*( GDP) داخلی ناخالص

 

 نگاه یک در شاپرک شرکت عملکردی و اقتصادی های شاخص 0 جدول

در مرداد  کارتی بازار شبکه پرداخت الکترونیکهای  شاخص -3
 4331ماه 

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

 از کل بازارها  تراکنش
 درصد 63 به پرداخت ملت

باالترین سهم تعدادی 
 از کل بازارها  تراکنش

 درصد 42 به پرداخت ملت

 پذیرشها از بازار هریک از ابزارهای  باالترین سهم مبلغ تراکنش
 درصد  30/56 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 05/64 پرشینآسان پرداخت  ابزار پذیرش موبایلی 
 درصد 62/63 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی

 پذیرشاز بازار هریک از ابزارهای ها  باالترین سهم تعداد تراکنش
 درصد35/25  تجارت الکترونیک پارسیان ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 06/20 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی 
 درصد 65/63 پرداخت ملتبه  کارتخوان فروشگاهی

 شاخص تمرکز بازار
 -نتایج شاخص هرفیندال

 (HHI) هیرشمن
 ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیتمرکز باال در بازار 

 و تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگاهی
 

 کارتی کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکادامه ...

 خدمات دسترس پذیری
 درصد 23/73 پذیری شبکهدسترس
 درصد 33/77 پذیری شاپرکدسترس

 های معوقتراکنش

 درصد 5/547 ها های معوق در کل تراکنشدرصد تراکنش

 جغرافیایینفوذ 
 سال  کشور 63به ازای افراد باالی پذیرش سرانه ابزارهای 

 5/5376 کل ابزارها
 5/5333 کارتخوان فروشگاهی
 5/55550 ابزار پذیرش موبایلی 

 5/5556 پذیرش اینترنتیابزار 
 سال کشور 63به ازای افراد باالی  پذیرشسرانه تراکنش ابزارهای 

 62/72 کل ابزارها
 66/54 کارتخوان فروشگاهی
 4/74 ابزار پذیرش موبایلی 
 6/56 ابزار پذیرش اینترنتی

 نسبت دهکی
 6,646/52 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش

 

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

 عدد        307,335,766 های شاپرکتعداد تراکنش
 میلیون ریال  332,243,633 های شاپرکارزش تراکنش

 حقیقی ارزش تراکنش هارشد اسمی و 
 درصد 3/60 رشد اسمی مرداد نسبت به تیر

 درصد 27/3 رشد حقیقی مرداد نسبت به تیر
 درصد 67/45 76 نسبت به مرداد 72رشد اسمی مرداد 
 درصد 33/0 76 نسبت به  مرداد 72رشد حقیقی مرداد

 هااز تعداد تراکنش ی پذیرشسهم هریک از ابزارها
 درصد 33/3 اینترنتیابزار پذیرش 

 درصد 04/67 ابزار پذیرش موبایلی 
 درصد 36/34 کارتخوان فروشگاهی

 خدماتسهم مبلغی هریک از انواع 
 درصد 73/3 خرید کاالها و خدمات

 درصد 4/2 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 خدماتسهم تعدادی هریک از انواع 

 درصد 35/6 خرید کاالها و خدمات
 درصد 43/7 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 درصد 64/3 گیری مانده

 کارتی کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک
 درصد 33/62 هاهای موفق به کل تراکنشدرصد تراکنش
های موفق سوییچ شاپرک به درصد تراکنش
 درصد 33/77 کل تراکنش ها

 هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش
 درصد 4/073 خطای پذیرندگی

 درصد 6/776 خطای شاپرکی
 درصد 63/633 خطای صادرکنندگی

 درصد 33/443 خطای کاربری
 

 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی

های مختلفی معرفی و محاسبه  خواهد شد. در همین راستا شاخصدر این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین 
های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با مقایسه روند آن با توان به نسبت ارزش تراکنش شوند که از جمله آن می می

روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرداخت 
 GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  سهم ارزش پرداختالکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه 

 ز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. نی

 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش

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

 شود. گیرد، محاسبه می که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 1درصدی از نقدینگی

 گزارش شده است.  0132ماه سال  خردادتنها تا  ج.ا.ا. یبانک مرکز تیدر سا ینگیآمار نقد ب،یضر نیمحاسبه ا یبرا
 

 نقدینگی به شاپرک های تراکنش ارزش نسبت ماهانه مقایسه 1 جدول

اتمیزان تغییر خرداد اردیبهشت شاخص  

)میلیون ریال(شاپرک های  ارزش تراکنش  802،558،811 816،136،632 04121 

)میلیون ریال(نقدینگی   8،112،221،111 8،066،625،811 14111 

های شاپرک  نسبت ارزش تراکنش
نقدینگیبه   

014101 014011 -14131 

 
درصد از کل نقدینگی بوده  01401های شاپرک  ارزش تراکنشماه خرداد مشخص است در  قبلهمانطور که از جدول 

درصد آن به صورت  01های در حال گردش در اقتصاد ملی، بالغ بر  است. این بدان مفهوم است که از کل پول
 و از شبکه شاپرک مبادله شده است.  یالکترونیک

                                                 
 0-به پیوست ب رجوع شود  2
آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  -1 -به پیوست ب رجوع شود  3

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش
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 GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  سهم ارزش پرداختالکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه 

 ز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود. نی

 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش

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

 شود. گیرد، محاسبه می که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 1درصدی از نقدینگی

 گزارش شده است.  0132ماه سال  خردادتنها تا  ج.ا.ا. یبانک مرکز تیدر سا ینگیآمار نقد ب،یضر نیمحاسبه ا یبرا
 

 نقدینگی به شاپرک های تراکنش ارزش نسبت ماهانه مقایسه 1 جدول

اتمیزان تغییر خرداد اردیبهشت شاخص  

)میلیون ریال(شاپرک های  ارزش تراکنش  802،558،811 816،136،632 04121 

)میلیون ریال(نقدینگی   8،112،221،111 8،066،625،811 14111 

های شاپرک  نسبت ارزش تراکنش
نقدینگیبه   

014101 014011 -14131 

 
درصد از کل نقدینگی بوده  01401های شاپرک  ارزش تراکنشماه خرداد مشخص است در  قبلهمانطور که از جدول 

درصد آن به صورت  01های در حال گردش در اقتصاد ملی، بالغ بر  است. این بدان مفهوم است که از کل پول
 و از شبکه شاپرک مبادله شده است.  یالکترونیک

                                                 
 0-به پیوست ب رجوع شود  2
آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  -1 -به پیوست ب رجوع شود  3

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش



 

درصدی  1341حاکی از کاهش  اردیبهشتبا ماه در ماه خرداد  شاپرک به نقدینگیهای  نسبت ارزش تراکنشمقایسه 
های شاپرک، نقدینگی  بوده است. چرا که در خرداد ماه علیرغم افزایش ارزش تراکنش 0132 ماه این ضریب در خرداد

 افته است و سبب کاهش این ضریب به نسبت اردیبهشت ماه گردیده است.به شدت بیشتری افزایش ی
 

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

 . 2گیرد ها به صورت نقدی انجام می ها از طریق آن پرداخت
  اعالم شده است. 0132صرفا تا خرداد ماه نیز   5اطالعات مربوط به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص  

از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در دست  درصد 6241خرداد ماه تنها همانطور که مشخص است در 
میزان این شاخص نسبت به ماه اردیبهشت کاهش داشته است که حاکی از کاهش استفاده از . بوده است اشخاص

 باشد. می ی کاالهاابه توسط مردم در پرداخت اسکناس و مسکوکات
 

 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت ماهانه مقایسه 1 جدول

تغییراتمیزان  خرداد اردیبهشت شاخص  

اسکناس و مسکوکات در دست 
 اشخاص )میلیون ریال(

132،882،611 132،580،011 -14011 

 14111 8،066،625،811 8،112،221،111 نقدینگی )میلیون ریال(

در  اسکناس و مسکوکات نسبت
 نقدینگی دست اشحاص به

14211 14621 -14131 

 

 مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگیهای شاپرکی و اسکناس و  مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 

                                                 
 یها گزارشدر  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها - 1-به پیوست ب رجوع شود2

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز
در بخش نشریات و  "مروری بر آمارهای پرداخت الکترونیک و استفاده از وجه نقد"ج.ا.ا. با عنوان بر اساس گزارش منتشر شده در بانک مرکزی   0

 ها، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به عنوان شاخص پرداخت نقدی معرفی شده است. پژوهش

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

 را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود. در دست اشخاص مسکوکات کارتی )شاپرکی( و حجم اسکناس و
 

 
 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت و شاپرک های تراکنش ارزش نسبت مقایسه 0 شکل

 

در طول مدت مورد بررسی به طور  شاپرک به نقدینگیهای  نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش
افزایش یافته است. این  0132درصد در خرداد  01401به  0131درصد در فروردین  6046کلی صعودی بوده است و از 

 1246در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 
گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، عبارت دیگر، درصد رسیده است. به  6241درصد به 

نسبت به نحوی که  ؛باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد
 ،اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن

زیرا کاهش این  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و درصد کاهش را نشان میواحد  1بیشتر از 
بوده و باعث شده برای  بازه زمانی اخیرنسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در 

و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای  تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود
 کاالها و خدمات مورد تقاضا، توسط شبکه پرداخت الکترونیک جبران شود.

ها و  های پایان سال شرکت های شاپرک به نقدینگی، به دلیل تسویه شایان توجه است که روند نسبت ارزش تراکنش
و اسفند هر سال و همچنین کاهش تقاضا در فروردین ماه به دلیل  نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن
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 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی



 

درصدی  1341حاکی از کاهش  اردیبهشتبا ماه در ماه خرداد  شاپرک به نقدینگیهای  نسبت ارزش تراکنشمقایسه 
های شاپرک، نقدینگی  بوده است. چرا که در خرداد ماه علیرغم افزایش ارزش تراکنش 0132 ماه این ضریب در خرداد

 افته است و سبب کاهش این ضریب به نسبت اردیبهشت ماه گردیده است.به شدت بیشتری افزایش ی
 

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

 . 2گیرد ها به صورت نقدی انجام می ها از طریق آن پرداخت
  اعالم شده است. 0132صرفا تا خرداد ماه نیز   5اطالعات مربوط به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص  

از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در دست  درصد 6241خرداد ماه تنها همانطور که مشخص است در 
میزان این شاخص نسبت به ماه اردیبهشت کاهش داشته است که حاکی از کاهش استفاده از . بوده است اشخاص

 باشد. می ی کاالهاابه توسط مردم در پرداخت اسکناس و مسکوکات
 

 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت ماهانه مقایسه 1 جدول
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در  اسکناس و مسکوکات نسبت
 نقدینگی دست اشحاص به

14211 14621 -14131 

 

 مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگیهای شاپرکی و اسکناس و  مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 

                                                 
 یها گزارشدر  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها - 1-به پیوست ب رجوع شود2

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز
در بخش نشریات و  "مروری بر آمارهای پرداخت الکترونیک و استفاده از وجه نقد"ج.ا.ا. با عنوان بر اساس گزارش منتشر شده در بانک مرکزی   0

 ها، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به عنوان شاخص پرداخت نقدی معرفی شده است. پژوهش

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

 را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود. در دست اشخاص مسکوکات کارتی )شاپرکی( و حجم اسکناس و
 

 
 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت و شاپرک های تراکنش ارزش نسبت مقایسه 0 شکل

 

در طول مدت مورد بررسی به طور  شاپرک به نقدینگیهای  نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش
افزایش یافته است. این  0132درصد در خرداد  01401به  0131درصد در فروردین  6046کلی صعودی بوده است و از 

 1246در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 
گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، عبارت دیگر، درصد رسیده است. به  6241درصد به 

نسبت به نحوی که  ؛باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد
 ،اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن

زیرا کاهش این  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و درصد کاهش را نشان میواحد  1بیشتر از 
بوده و باعث شده برای  بازه زمانی اخیرنسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در 

و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای  تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود
 کاالها و خدمات مورد تقاضا، توسط شبکه پرداخت الکترونیک جبران شود.

ها و  های پایان سال شرکت های شاپرک به نقدینگی، به دلیل تسویه شایان توجه است که روند نسبت ارزش تراکنش
و اسفند هر سال و همچنین کاهش تقاضا در فروردین ماه به دلیل  نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن
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 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی



 

شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان  تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی داشته و به طور سیکلی تکرار می
مرکزی اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است. الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک  دهد. می

، کاهش 0132فروردین  11های شاپرکی و ابالغ آن در  میلیون ریالی در تراکنش 511ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی 
قابل  0131نسبت به سال  0132های شاپرک از نقدینگی در دو ماه ابتدایی سال  بخشی از سهم ارزش تراکنش

 توضیح است.

 در طول زمان GDPهای شاپرک و  قیاس ارزش تراکنش

های صورت گرفته در آن دوره وجود  ر حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداختد
شود. لذا بررسی  دارد. چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، نقدی، اعتباری و ... پرداخت می

تواند نمایانگر عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد  یهای الکترونیک در طول زمان به تنهایی نم روند ارزش پرداخت
وضعیت رکودی و رونق در اقتصاد، اوضاع از قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملافراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، چرا که 

به عنوان مثال در یک جامعه  اثرگذار است. مردممصرفی عادات و رفتار بسیاری از عوامل دیگر بر تقاضا،  و یسیاس
ها چه به صورت نقدی و چه به  رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداخت

 صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. 
ها را با توجه به وضعیت اقتصادی و  در همین راستا برای بررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنش

 های رکود و رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد.  دوره
های شبکه شاپرک  و ارزش تراکنش 6های جاریدر نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب قیمت

  2به صورت فصلی نشان داده شده است. 0131لغایت انتهای سال  0131ابتدای سال  از

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

 بوده است. 6676 زمستانآخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به 

 
 شاپرک های تراکنش ارزش و GDP روند مقایسه 1 شکل

. علیرغم کاهش تولید باشد می 0131نمودار فوق حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال 
های شاپرک در همین مدت صعودی بوده است که دلیل  ، روند ارزش تراکنش0131زمستان  ناخالص ملی در فصل

ها و نیز تقاضا و خریدهای نوروزی بوده که سبب شده این روند شدت بیشتری  های پایان سال شرکت اصلی آن تسویه
های رکود و رونق  دورههای مختلف تجاری ) ها در سیکل بگیرد. نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش تراکنش
های شاپرک به نسبت تولید ناخالص داخلی، این است که  اقتصادی( ترسیم شده است. علت باالتر رفتن ارزش تراکنش

در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کاالی تولید شده، صرفا ارزش کاالهای 
های شبکه پرداخت الکترونیک شاپرک بهای تمام انواع  ما در ارزش تراکنششود. ا نهایی و نه واسط محاسبه می

اند، لحاظ شده است. لذا با توجه به در نظر  کاالها چه نهایی و چه واسط که به صورت الکترونیکی پرداخت گردیده
 د دارد.ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجو گرفتن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش تراکنش
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 به قیمتهای جاری و پایه  GDP (میلیارد ریال)ارزش تراکنشها 
 (میلیارد ریال)



 

شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان  تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی داشته و به طور سیکلی تکرار می
مرکزی اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است. الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک  دهد. می

، کاهش 0132فروردین  11های شاپرکی و ابالغ آن در  میلیون ریالی در تراکنش 511ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی 
قابل  0131نسبت به سال  0132های شاپرک از نقدینگی در دو ماه ابتدایی سال  بخشی از سهم ارزش تراکنش

 توضیح است.

 در طول زمان GDPهای شاپرک و  قیاس ارزش تراکنش
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 2-به پیوست ب رجوع شود 6
 ج.ا.ا.های منتشره بانک مرکزی  در گزارشزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. آمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گ 3

 بوده است. 6676 زمستانآخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی, مربوط به 

 
 شاپرک های تراکنش ارزش و GDP روند مقایسه 1 شکل
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 GDP های الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت

های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید، محاسبه نسبت  تواند دوره هایی که می یکی دیگر از شاخص
است که آمار آن در  8و مقایسه روند آن در طول زمان GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به  ارزش تراکنش

های جاری جدول بعدی ارائه شده است. آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب قیمت
 بوده است. 0131مربوط به زمستان 

 GDP به الکترونیک های پرداخت ارزش نسبت 2 جدول

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

ها به نسبت ارزش تراکنش
GDP 

 604111 1،016،132،111 0،185،211،513 0131بهار 

 604021 1،511،056،111 0،511،512،136 0131تابستان 

 664311 1،112،113،111 0،555،110،326 0131پاییز 

 804131 1،201،528،111 0،352،216،516 0131زمستان 

 224211 1،651،331،111 0،380،212،110 0131بهار 

 254231 1،112،186،111 1،123،138،102 0131تابستان

 864021 1،622،112،111 1،122،232،861 0131پاییز 

 *0014111 1،511،125،111 1،258،811،001 0131زمستان 

شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش کاالها،  صرفا ارزش مبادالت کاالها و محصوالت نهایی لحاظ می GDP* در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت کاالهای  ای لحاظ نمی ارزش مبادالت کاالهای واسطه

 درصد شود. 011بیش از  GDPسبت آن به شود و ن GDPای، بیش از ارزش  واسطه

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

 بعدی نمایش داده شده است.

                                                 
 بوده است. 0131صورت فصلی، مربوط به زمستان  های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به در گزارش 8

 
 GDP به شاپرک یها تراکنش ارزش نسبت 1 شکل

 
دهد در  باشد. چرا که این نمودار نشان می دهنده عملکرد مثبت شبکه شاپرک می روند افزایشی این شاخص، نشان

طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از مبادالت اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. نکته شایان 
های پایان سال  که علت آن تسویه است GDPدرصدی ارزش مبادالت الکترونیکی از  001توجه نسبت بالغ بر 

ها و نیز تقاضای باالی در فصل زمستان به دلیل خریدهای نوروزی در دو ماه بهمن و اسفند بوده  ادارات و شرکت
 است. 
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 4331 مردادهای عملکردی شاپرک در  شاخص

گیرد. هدف  مختلف مورد بررسی قرار میدر این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد 
شناخت وضعیت حال صنعت پرداخت الکترونیک کارت و اندازه گیری ابعاد ها،  از ارائه و پایش مداوم این شاخص

های پیشین  مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت این صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و نیز تاثیر سیاست
 در جهت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات صحیح اتخاذ شوند. بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و 

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

 

 آمار عملکردی شاپرک

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

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

 های شاپرک تراکنش ارزش تعداد و  آمار
 

هزار  862میلیون تراکنش الکترونیکی از سوییچ شاپرک با مبلغی بالغ بر  34853 نزدیک به 0132ماه  مرداد  در 
ها  درصدی در تعداد و مبلغ تراکنش 242و  343گرفته است که نسبت به ماه گذشته تقریبا رشد میلیارد ریال صورت 

 .داشته است
 

 شاپرک هایتراکنش ماهانه آمار مقایسه 5جدول

 درصد تغییرات 4331مرداد  4331تیر  نوع

 3/34% 853،861،300 281،216،583 تعداد تراکنش

 5/35% 862،216،068 815،153،11802 )میلیون ریال( ها مبلغ تراکنش

 
 

 
 مقایسه شده است. 0131 مردادو  0132  مرداد ها در در جدول زیر آمار تراکنش

 

 0131 سال مشابه ماه به نسبت شاپرک هایتراکنش آمار مقایسه 6جدول

 درصد تغییرات 4331مرداد  4333مرداد  نوع

 55/53% 853،861،300 520،111،082 تعداد تراکنش

 43/15% 862،216،068 215،022،51641 )میلیون ریال( ها مبلغ تراکنش

 
 

سال  مدت مشابه ماه سال جاری به نسبتمرداد  های  دهد آمار تعداد و مبلغ تراکنش همانطور که جدول فوق نشان می
رد مثبت مواجه بوده است که حاکی از عملکدرصدی در ارزش  1403درصدی در مقدار و  50تقریبا گذشته با رشد 

ها به صورت اسمی و دربر دارنده تورم  الزم به ذکر است که رشد مبلغی تراکنش بوده است.شاپرک و توسعه بازار آن 
 مدت مابین است.

 

 های شاپرک رشد حقیقی ارزش تراکنش
 

کنند. به این مفهوم  های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می در اقتصاد برای تحلیل
های اشتباه و انحراف در تصمیم گیری  تا اثر عامل تورم موجب برداشت نمودهزدایی  را تورم 3که متغیر ارزشی اسمی

ها، بیان آن به  تر برای بیان رشد ارزش تراکنش نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب
 .باشد و تورم زدایی شده می 01صورت رشد حقیقی

 .دهد ارائه میهای شاپرک را  قیقی ارزش ماهانه تراکنشرشد اسمی و حاطالعات مربوط به  بعدیجدول 
 

 

                                                 
 5-به پیوست ب رجوع شود 9

به صورت  0131به قیمت سال پایه  (CPI) برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی -6 -به پیوست ب رجوع شود10
  اخذ شده است و از بخش آمارهای اقتصادی ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
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 3/34% 853،861،300 281،216،583 تعداد تراکنش

 5/35% 862،216،068 815،153،11802 )میلیون ریال( ها مبلغ تراکنش

 
 

 
 مقایسه شده است. 0131 مردادو  0132  مرداد ها در در جدول زیر آمار تراکنش

 

 0131 سال مشابه ماه به نسبت شاپرک هایتراکنش آمار مقایسه 6جدول

 درصد تغییرات 4331مرداد  4333مرداد  نوع

 55/53% 853،861،300 520،111،082 تعداد تراکنش

 43/15% 862،216،068 215،022،51641 )میلیون ریال( ها مبلغ تراکنش

 
 

سال  مدت مشابه ماه سال جاری به نسبتمرداد  های  دهد آمار تعداد و مبلغ تراکنش همانطور که جدول فوق نشان می
رد مثبت مواجه بوده است که حاکی از عملکدرصدی در ارزش  1403درصدی در مقدار و  50تقریبا گذشته با رشد 

ها به صورت اسمی و دربر دارنده تورم  الزم به ذکر است که رشد مبلغی تراکنش بوده است.شاپرک و توسعه بازار آن 
 مدت مابین است.

 

 های شاپرک رشد حقیقی ارزش تراکنش
 

کنند. به این مفهوم  های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می در اقتصاد برای تحلیل
های اشتباه و انحراف در تصمیم گیری  تا اثر عامل تورم موجب برداشت نمودهزدایی  را تورم 3که متغیر ارزشی اسمی

ها، بیان آن به  تر برای بیان رشد ارزش تراکنش نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب
 .باشد و تورم زدایی شده می 01صورت رشد حقیقی

 .دهد ارائه میهای شاپرک را  قیقی ارزش ماهانه تراکنشرشد اسمی و حاطالعات مربوط به  بعدیجدول 
 

 

                                                 
 5-به پیوست ب رجوع شود 9

به صورت  0131به قیمت سال پایه  (CPI) برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی -6 -به پیوست ب رجوع شود10
  اخذ شده است و از بخش آمارهای اقتصادی ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 



 

 

 ماهانه صورت به CPI شاخص و شاپرک یها تراکنش ارزش حقیقی رشد 2 جدول

           ها  ارزش تراکنش    
 CPI شاخص و )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 4331مرداد  4331تیر 

 %5/35 862،216،06840 815،153،11842 ها  ارزش اسمی تراکنش

 %5/13 1،851،06645 1،581،21241 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
24112  (CPI) مصرفی  24112 *  %43/5-  

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

 

از میزان اسمی  بیشتر نسبت به ماه گذشته، ها به صورت حقیقی ارزش تراکنش میزان رشد دردهد  نشان می باالجدول 
از  در مدت مورد بررسی، های شاپرک سازی اثر تورم، رشد ارزش تراکنش ؛ به عبارت دیگر با خالصآن بوده است

افزایش یافته است که این امر از به صورت حقیقی و تورم زدایی شده درصد  2342به به صورت اسمی درصد  1542
حاکی  نیز این موضوع را تایید کرده و ج.ا.ا.بانک مرکزی  منتشر شده در آماردر این مدت حکایت دارد.  تورم منفی

نرخ تورم ماهانه پس از و کاهش یافته است  گذشتهها نسبت به ماه  سطح عمومی قیمت ماه مرداد در از آن است که 
درصد  -41 01معادل  صد رسیده و به زیر صفر در ، برای دومین ماه متوالی0182یعنی بعد از بهمن ماه متوالی ماه  22

  گزارش شده است.
، مبلغ نسبت به ماه گذشته ها درصدی در تعداد تراکنش 8643با رشد  حاکی از آن است کهها  لذا نتایج آمار تراکنش 

 درصد رشد داشته است. 2342بدون در نظر گرفتن تورم به میزان ها  تراکنش
به دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره  0131با ماه مشابه سال  0132 مردادهای  در صورت مقایسه ارزش تراکنش

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.شود. آمار این  ر حقیقی و اسمی قابل توجه میساله، اختالف مقادی یک
 0131 سال مشابه ماه به نسبت 0132 مرداد های تراکنش ارزش ارزش اسمی و حقیقی رشد مقایسه  8 جدول

                       ها ارزش تراکنش
 CPIو شاخص میلیون ریال(  (

 درصد تغییرات 4331مرداد  4333مرداد 

 %43/15 862،216،06840 215،022،51641 تراکنش هاارزش اسمی 

 %5/35 1،851،06645 1،618،61248 ها  ارزش حقیقی تراکنش

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
14033 (CPI) مصرفی  24112  %53/41*  

به مدت مشابه سال قبل را در ماه مشخص نسبت کل بهای کاالها و خدمات مصرفی نقطه, رشد شاخص  به تورم نقطهتورم نقطه به نقطه: * 

 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (.CPI)مرجع آمار  .گیرد در نظر می

و  0131ماه  مردادبین های شاپرک را  اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنشفوق  جدول
به درصد  8245به  به صورت اسمی درصد 11403  دهد که رشد آن بعد از خالص سازی از تورم، از نشان می 0132

ها  کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم ناشی از افزایش قیمتصورت حقیقی )تورم زدایی شده( 
سطح عمومی لذا آمار بیانگر آن است ها انعکاس یافته است.  بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش

 به سال گذشته افزایش داشته است.ها نسبت به مدت مشا قیمت
 یمصرفکاالها و خدمات بهای کل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که براساس آمار بانک مرکزی 

واحد ثبت شده  14033 معادلمرداد سال گذشته واحد رسیده است. این شاخص در  24112جاری به  سالمرداد ماه  در 
، گیرد رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می که نقطه به تورم نقطه بنابراین ؛است

 طی یک ماه،) درصد بوده است 08402تیر ماه ، این نرخ در است درصد رسیده 53401جاری به  سال در مرداد ماه
 (.نقطه کاسته شده است به واحد درصد از نرخ تورم نقطه 640نزدیک به 

درصدی  53451بیانگر آن است که با رشد  0131ها در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال  آمار تراکنشنتایج 
درصدی داشته است که این امر حاکی از آن است که  8245به طور حقیقی رشد ها  ها، ارزش تراکنش تعداد تراکنش

این امر با توجه به رشد تعدادی  ؛اند گرفتهتر صورت  با مبالغ نسبت پایین 0131نسبت به مرداد سال ها  تراکنش
و در ادامه مورد بررسی )گیرند  انجام می معموال در مبالغ کوچکترو موبایلی که  پذیرش اینترنتی هایابزارهای  تراکنش

، قابل خرید کاالها و خدماتهای  میلیون ریالی برای تراکنش 511و نیز اعمال محدودیت سقف مبلغی  (قرار می گیرد
 یه است.توج
 

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

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

پذیرش ...، می تواند شاخصی برای نشان دادن بهبود و توسعه بازار باشد. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای 
 در جدول زیر داده شده است. 0131ماه سال  دادمر ماه سال جاری در قیاس با مرداددر  00دار تراکنش
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 ماهانه صورت به CPI شاخص و شاپرک یها تراکنش ارزش حقیقی رشد 2 جدول

           ها  ارزش تراکنش    
 CPI شاخص و )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 4331مرداد  4331تیر 

 %5/35 862،216،06840 815،153،11842 ها  ارزش اسمی تراکنش

 %5/13 1،851،06645 1،581،21241 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
24112  (CPI) مصرفی  24112 *  %43/5-  

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

 

از میزان اسمی  بیشتر نسبت به ماه گذشته، ها به صورت حقیقی ارزش تراکنش میزان رشد دردهد  نشان می باالجدول 
از  در مدت مورد بررسی، های شاپرک سازی اثر تورم، رشد ارزش تراکنش ؛ به عبارت دیگر با خالصآن بوده است

افزایش یافته است که این امر از به صورت حقیقی و تورم زدایی شده درصد  2342به به صورت اسمی درصد  1542
حاکی  نیز این موضوع را تایید کرده و ج.ا.ا.بانک مرکزی  منتشر شده در آماردر این مدت حکایت دارد.  تورم منفی

نرخ تورم ماهانه پس از و کاهش یافته است  گذشتهها نسبت به ماه  سطح عمومی قیمت ماه مرداد در از آن است که 
درصد  -41 01معادل  صد رسیده و به زیر صفر در ، برای دومین ماه متوالی0182یعنی بعد از بهمن ماه متوالی ماه  22

  گزارش شده است.
، مبلغ نسبت به ماه گذشته ها درصدی در تعداد تراکنش 8643با رشد  حاکی از آن است کهها  لذا نتایج آمار تراکنش 

 درصد رشد داشته است. 2342بدون در نظر گرفتن تورم به میزان ها  تراکنش
به دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره  0131با ماه مشابه سال  0132 مردادهای  در صورت مقایسه ارزش تراکنش

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.شود. آمار این  ر حقیقی و اسمی قابل توجه میساله، اختالف مقادی یک
 0131 سال مشابه ماه به نسبت 0132 مرداد های تراکنش ارزش ارزش اسمی و حقیقی رشد مقایسه  8 جدول

                       ها ارزش تراکنش
 CPIو شاخص میلیون ریال(  (

 درصد تغییرات 4331مرداد  4333مرداد 

 %43/15 862،216،06840 215،022،51641 تراکنش هاارزش اسمی 

 %5/35 1،851،06645 1،618،61248 ها  ارزش حقیقی تراکنش

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
14033 (CPI) مصرفی  24112  %53/41*  

به مدت مشابه سال قبل را در ماه مشخص نسبت کل بهای کاالها و خدمات مصرفی نقطه, رشد شاخص  به تورم نقطهتورم نقطه به نقطه: * 

 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (.CPI)مرجع آمار  .گیرد در نظر می

و  0131ماه  مردادبین های شاپرک را  اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنشفوق  جدول
به درصد  8245به  به صورت اسمی درصد 11403  دهد که رشد آن بعد از خالص سازی از تورم، از نشان می 0132

ها  کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این دو رقم ناشی از افزایش قیمتصورت حقیقی )تورم زدایی شده( 
سطح عمومی لذا آمار بیانگر آن است ها انعکاس یافته است.  بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش

 به سال گذشته افزایش داشته است.ها نسبت به مدت مشا قیمت
 یمصرفکاالها و خدمات بهای کل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که براساس آمار بانک مرکزی 

واحد ثبت شده  14033 معادلمرداد سال گذشته واحد رسیده است. این شاخص در  24112جاری به  سالمرداد ماه  در 
، گیرد رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می که نقطه به تورم نقطه بنابراین ؛است

 طی یک ماه،) درصد بوده است 08402تیر ماه ، این نرخ در است درصد رسیده 53401جاری به  سال در مرداد ماه
 (.نقطه کاسته شده است به واحد درصد از نرخ تورم نقطه 640نزدیک به 

درصدی  53451بیانگر آن است که با رشد  0131ها در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال  آمار تراکنشنتایج 
درصدی داشته است که این امر حاکی از آن است که  8245به طور حقیقی رشد ها  ها، ارزش تراکنش تعداد تراکنش

این امر با توجه به رشد تعدادی  ؛اند گرفتهتر صورت  با مبالغ نسبت پایین 0131نسبت به مرداد سال ها  تراکنش
و در ادامه مورد بررسی )گیرند  انجام می معموال در مبالغ کوچکترو موبایلی که  پذیرش اینترنتی هایابزارهای  تراکنش

، قابل خرید کاالها و خدماتهای  میلیون ریالی برای تراکنش 511و نیز اعمال محدودیت سقف مبلغی  (قرار می گیرد
 یه است.توج
 

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

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

پذیرش ...، می تواند شاخصی برای نشان دادن بهبود و توسعه بازار باشد. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای 
 در جدول زیر داده شده است. 0131ماه سال  دادمر ماه سال جاری در قیاس با مرداددر  00دار تراکنش
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 0132 مرداد و 0131 مرداد در پذیرش ابزارهای از هریک عدادت مقایسه 3 جدول

 رشد 4331 مرداد 4333 مرداد ابزار پذیرش

 11411 %  05،131 01،231 ابزار پذیرش اینترنتی

 125431 %  1،218 563  ابزار پذیرش موبایلی

 11432 %  1،355،820 1،030،622 کارتخوان فروشگاهی

 11 % 303530311 301510533 مجموع ابزارها

 
که بیشترین میزان  باشد سال گذشته میمرداد ماه نسبت به ابزارهای پذیرش تمامی  یجدول فوق بیانگر رشد تعداد

 درصدی اختصاص داشته است. 126نزدیک به با رشد  ابزار پذیرش موبایلیرشد به 
است که در جدول زیر این آمار و سهم هر  ابزارهای پذیرشهر یک از های  شاخص دیگر نیز شاخص تعداد تراکنش

 ارائه شده است. 0132ماه  مرداد ها برای از تعداد تراکنش ابزارهای پذیرشیک از 
 

 0132  ماه مرداد در ها تراکنش تعداد از پذیرش ابزارهای از هریک سهم 01 جدول

 سهم هر ابزار تعداد  تراکنش ها ابزار پذیرش

 16426 58،022،120 ابزار پذیرش اینترنتی

 103451 062،818،125  ابزار پذیرش موبایلی

 121421 611،828،235 کارتخوان فروشگاهی

 455% 35303450344 مجموع ابزارها

 
درصد، بیشترین تراکنش را  22نزدیک به با سهمی  کارتخوان فروشگاهیمشخص است از جدول قبلی همانطور که 

های بعدی قرار  به ترتیب در جایگاه ابزار پذیرش اینترنتیو  ابزار پذیرش موبایلیدر بین سایر ابزارها داشته است و 
 اند. گرفته

در  0132ماه  مرداد، نمودارهای زیر برای ابزار پذیرشهای هر  تراکنش یو مبلغ یتعداد سهم برای بررسی تغییرات 
 قیاس با ماه گذشته ترسیم شده است.
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 کاهش داشته است. کارتخوان فروشگاهیو  ابزار پذیرش اینترنتیبا این وجود سهم مبلغی 

ماه مرداد را برای  ابزار پذیرشها به ازای هرنوع  تعدادی و مبلغی تراکنش سهم تغییرات بعدیهمچنین نمودارهای 
 د. نده نشان می 0131ماه مرداد یعنی  و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته  0132
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 11432 %  1،355،820 1،030،622 کارتخوان فروشگاهی

 11 % 303530311 301510533 مجموع ابزارها
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 قیاس با ماه گذشته ترسیم شده است.
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 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد
شارژ تلفن همراه و پرداخت  خدمت، خرید کاالها و خدمات خدمتشبکه پرداخت الکترونیک به سه نوع اصلی  خدمات

شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی و تعدادی هر یک از انواع  گیری تقسیم می ماندهخدمت و نیز  قبض
 گیری نشان داده شده است.  و ماندهشارژ تلفن همراه و پرداخت قبض ، خرید کاالها و خدمات خدمات

بوده است  خرید کاالها و خدماتمربوط به  مرداد ماه درصد مبلغ خدمات ارائه شده 6432دهد که  نمودار اول نشان می
 دارد.مبلغی صفر گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم  و مانده

 
  0132 ماه مرداد در شده ارائه خدمات انواع مبلغی سهم 6 شکل

 

بوده است و  کاالها و خدماتخرید از نوع درصد تعداد خدمات ارائه شده  1461نیز بیان کننده آن است که  زیر نمودار
 درصد سهم، کمترین تعداد را داشته است. 8401گیری با  مانده

 
   0132 ماه مرداد در شده ارائه خدمات انواع تعدادی سهم 2 شکل
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همانطور که نمودار اند.  ترسیم شده زیر، نمودارهای خدمات ارائه شدهرای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع ب
محسوسی نداشته است. لذا در  چندان تغییر تیرماه نسبت به مرداد در خدمات ارائه شده دهد سهم انواع  زیر نشان می

 شده است. بررسی 0131 مرداد مشابه سال گذشته یعنی اهنمودار بعدی این هدف در مقایسه با م
 
 
 
 
 
 
 
 

 0132 مرداد و تیر در شده ارائه خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 8 شکل
 

گیری کاهش و سهم  ماندهخدمت  یتعدادسهم سال جاری  مرداد ماه دهد که در قیاس نمودارهای زیر نشان می
 سهم مبلغی از لحاظاست. داشته افزایش  شارژ تلفن همراه و پرداخت قبضو  خرید کاالها و خدمات خدمت یتعداد

 .شود مشاهده میاندکی افزایش  شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض ارائه خدمت نیز در
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 کارتی انجام خدمات پرداخت الکترونیک کیفیت

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

در عملکرد  مثبتپذیری خدمات، عاملی  های معوق و عدم دسترسمیزان خطاها، تراکنش کاهش باشد. ها می پرداخت
هایی برای  باشد. در زیر شاخص می تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالت وشود  شاپرک محسوب می

 گردد. سنجش این هدف ارائه می
 

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

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

به دست آورد، ها را  های موفق از کل تراکنش کلی  نیاز است تا بتوان سهم تراکنشبه طور که های خطا  تراکنش
دهد که حاکی از سهم  های موفق و خطا دار کل شبکه شاپرک را نشان می جدول زیر سهم تراکنش پرداخته می شود.

شایان توجه  شد.مرداد ماه سال جاری می بادرصدی خطاهای رخ داده در  2400های موفق و  درصدی تراکنش 1488
های  نسبت تراکنشبه عبارت دیگر  بوده است.های  درصد از کل تراکنش 1141است که سهم خطای شاپرکی صرفا 

 .درصد بوده است 22433موفق سیستمی سوییچ شاپرک به کل تراکنش ها 
 

  0132 ماه مرداد در خطاها انواع و موفق های تراکنش سهم و تعداد 00جدول

 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 8841181 853،861،300 های موفق تراکنش موفق

 ناموفق

 141111 1،322،112 خطای پذیرندگی

 340111 88،810،252 خطای کاربری

 141121 03،501،621 خطای صادرکنندگی

 141111 1،153،222 خطای شاپرکی

1011 321،181،186 ها تعداد کل تراکنش تعداد کل  

به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است که در این نمودار سهم خطاهای ارائه  قبلدر نمودار زیر نیز آمار جدول 
 محاسبه شده است.ها  شده نسبت به کل تراکنش

 
 0132 ماه مرداد در ها تراکنش کل از شبکه خطاهای انواع و موفق های تراکنش سهم 01 شکل

 
 ها  تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای

 2ها انواع مختلفی دارند. انواع خطاها در صنعت پرداخت به  همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید، خطاهای تراکنش
شوند که سه  تقسیم می 05های کاربری و خطا 02های شاپرکی ، خطا01های پذیرندگی ، خطا01های صادرکنندگی نوع خطا

برای باشد.  خطای اول به سیستم پرداخت مرتبط بوده و خطای کاربری ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت می
سال جاری و تغییرات  مرداد ماه بررسی هر یک از این خطاهای ذکر شده، جدول زیر تعداد هر یک از انواع خطاها در

بیشترین  شاپرکیاست. همانطور که مشخص است نسبت به ماه گذشته خطای  را ارائه نموده تیرآن نسبت به ماه 
تنها افت تعدادی را تجربه درصدی،  02پذیرندگی نیز در میان سایر انواع، با کاهش  خطای افزایش را داشته است.

 نموده است.
 

                                                 
 1-1-رجوع شود به پیوست الف 01

 1-1-به پیوست الف رجوع شود 01

 2-1 -به پیوست الف رجوع شود 02

 5-1 -به پیوست الف رجوع شود 05

تراکنش های  
 موفق

33/333% 

خطای  
 پذیرندگی

5/353% 

 خطای کاربری
3/413% 

خطای  
 صادرکنندگی

1/551% 

 خطای شاپرکی
5/131% 



 

 کارتی انجام خدمات پرداخت الکترونیک کیفیت

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

در عملکرد  مثبتپذیری خدمات، عاملی  های معوق و عدم دسترسمیزان خطاها، تراکنش کاهش باشد. ها می پرداخت
هایی برای  باشد. در زیر شاخص می تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالت وشود  شاپرک محسوب می

 گردد. سنجش این هدف ارائه می
 

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

 شوند که در اصلی طبقه بندی می گروهچند  ر شبکه پرداخت الکترونیک خطاها درباشد. د ها می موفق از کل تراکنش
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دهد که حاکی از سهم  های موفق و خطا دار کل شبکه شاپرک را نشان می جدول زیر سهم تراکنش پرداخته می شود.

شایان توجه  شد.مرداد ماه سال جاری می بادرصدی خطاهای رخ داده در  2400های موفق و  درصدی تراکنش 1488
های  نسبت تراکنشبه عبارت دیگر  بوده است.های  درصد از کل تراکنش 1141است که سهم خطای شاپرکی صرفا 

 .درصد بوده است 22433موفق سیستمی سوییچ شاپرک به کل تراکنش ها 
 

  0132 ماه مرداد در خطاها انواع و موفق های تراکنش سهم و تعداد 00جدول

 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 8841181 853،861،300 های موفق تراکنش موفق
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 141111 1،322،112 خطای پذیرندگی

 340111 88،810،252 خطای کاربری
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 141111 1،153،222 خطای شاپرکی

1011 321،181،186 ها تعداد کل تراکنش تعداد کل  

به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است که در این نمودار سهم خطاهای ارائه  قبلدر نمودار زیر نیز آمار جدول 
 محاسبه شده است.ها  شده نسبت به کل تراکنش

 
 0132 ماه مرداد در ها تراکنش کل از شبکه خطاهای انواع و موفق های تراکنش سهم 01 شکل

 
 ها  تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای

 2ها انواع مختلفی دارند. انواع خطاها در صنعت پرداخت به  همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید، خطاهای تراکنش
شوند که سه  تقسیم می 05های کاربری و خطا 02های شاپرکی ، خطا01های پذیرندگی ، خطا01های صادرکنندگی نوع خطا

برای باشد.  خطای اول به سیستم پرداخت مرتبط بوده و خطای کاربری ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت می
سال جاری و تغییرات  مرداد ماه بررسی هر یک از این خطاهای ذکر شده، جدول زیر تعداد هر یک از انواع خطاها در

بیشترین  شاپرکیاست. همانطور که مشخص است نسبت به ماه گذشته خطای  را ارائه نموده تیرآن نسبت به ماه 
تنها افت تعدادی را تجربه درصدی،  02پذیرندگی نیز در میان سایر انواع، با کاهش  خطای افزایش را داشته است.

 نموده است.
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 2-1 -به پیوست الف رجوع شود 02

 5-1 -به پیوست الف رجوع شود 05

تراکنش های  
 موفق

33/333% 

خطای  
 پذیرندگی

5/353% 

 خطای کاربری
3/413% 
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 صادرکنندگی

1/551% 

 خطای شاپرکی
5/131% 



 

 0132 مرداد و تیر در خطاها و ها تراکنش انواع تعداد مقایسه 01 جدول 

 
ارائه نموده است.  0131سال مرداد ماه سال جاری در مقایسه با  مرداد ماهنیز تعداد هر یک از خطاها را در  زیرجدول 

ته است. بیشترین درصد افزایش تمام انواع خطا نسبت به سال گذشته افزایش داش نتایج جدول حاکی از آن است که 
 درصدی بوده است. 060بیش از ، مربوط به خطای پذیرندگی با رشد خطا

 

 0132 مرداد و 0131 ادمرد در خطاها تعداد مقایسه 01 جدول

 درصد تغییرات 4331تعداد مرداد  4333تعداد مرداد  نوع تراکنش و  انواع خطا

 ناموفق

 0604011 1،322،112 0،018،522 خطای پذیرندگی

 214201 88،810،252 61،155،861 خطای کاربری

 134211 03،501،621 05،113،611 خطای صادرکنندگی

 224121 1،153،222 0،126،115 خطای شاپرکی

 %11/15 44305430455 5303550154 تعداد کل خطاها

 موفق
های  تعداد کل تراکنش

 موفق
55405510435 35303450344 55/53% 

 %13/55 35303350534 45503510143 تعداد کل تراکنش ها مجموع

 

 درصد تغییرات 4331تعداد مرداد  4331تعداد تیر  نوع تراکنش و  انواع خطا

 ناموفق

 024111- 1،322،112 1،212،853 خطای پذیرندگی

 54551 88،810،252 82،012،158 خطای کاربری

 04261 03،501،621 03،021،616 خطای صادرکنندگی

 204121 1،153،222 0،610،311 خطای شاپرکی

 %1/53 44305430455 45303340553 تعداد کل خطاها

 موفق
های  تعداد کل تراکنش

 موفق
53105540533 35303450344 3/34% 

 %3/11 35303350534 33405130341 تعداد کل تراکنش ها مجموع

در نمودارهای زیر نشان  0132و  0131مرداد در دو سال   سهم هر یک از خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت برای ماه
 0131درصد در مرداد  640از کل خطاها از دهد که سهم خطای شرکت شاپرک  داده شده است. این نمودارها نشان می

از نوع خطای کاربری و  در هر دو ماه همچنان است. بیشترین بروز خطا هتافزایش داش 0132درصد در مرداد  3340به 
ندارد و برای کاهش  کارتی های شبکه پرداخت الکترونیک ت بوده است که ارتباطی به زیرساختمربوط به دارنده کار

ترافیک شبکه کاهش یافته و از سوی دیگر کندی و یا قطعی در بار  از یک سو آن باید فرهنگ سازی صورت بگیرد تا
 شبکه به دلیل ترافیک کاهش یابد. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0132 و 0131 مرداد در خطا انواع از هریک سهم 00 شکل
 
 

 خدمات پذیری دسترس
یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش 

است که  پذیری خدمات تعریف شده موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
ها  های موفق سیستمی سوئیچ شاپرک را از کل تراکنش های موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنش سهم تراکنش

 پذیری خدمات در جدول بعدی ارائه شده است.  کند. اطالعات مربوط شاخص دسترس محاسبه می
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 0132 مرداد و تیر در خطاها و ها تراکنش انواع تعداد مقایسه 01 جدول 

 
ارائه نموده است.  0131سال مرداد ماه سال جاری در مقایسه با  مرداد ماهنیز تعداد هر یک از خطاها را در  زیرجدول 

ته است. بیشترین درصد افزایش تمام انواع خطا نسبت به سال گذشته افزایش داش نتایج جدول حاکی از آن است که 
 درصدی بوده است. 060بیش از ، مربوط به خطای پذیرندگی با رشد خطا

 

 0132 مرداد و 0131 ادمرد در خطاها تعداد مقایسه 01 جدول

 درصد تغییرات 4331تعداد مرداد  4333تعداد مرداد  نوع تراکنش و  انواع خطا

 ناموفق

 0604011 1،322،112 0،018،522 خطای پذیرندگی

 214201 88،810،252 61،155،861 خطای کاربری

 134211 03،501،621 05،113،611 خطای صادرکنندگی

 224121 1،153،222 0،126،115 خطای شاپرکی

 %11/15 44305430455 5303550154 تعداد کل خطاها

 موفق
های  تعداد کل تراکنش

 موفق
55405510435 35303450344 55/53% 

 %13/55 35303350534 45503510143 تعداد کل تراکنش ها مجموع

 

 درصد تغییرات 4331تعداد مرداد  4331تعداد تیر  نوع تراکنش و  انواع خطا

 ناموفق

 024111- 1،322،112 1،212،853 خطای پذیرندگی
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در نمودارهای زیر نشان  0132و  0131مرداد در دو سال   سهم هر یک از خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت برای ماه
 0131درصد در مرداد  640از کل خطاها از دهد که سهم خطای شرکت شاپرک  داده شده است. این نمودارها نشان می

از نوع خطای کاربری و  در هر دو ماه همچنان است. بیشترین بروز خطا هتافزایش داش 0132درصد در مرداد  3340به 
ندارد و برای کاهش  کارتی های شبکه پرداخت الکترونیک ت بوده است که ارتباطی به زیرساختمربوط به دارنده کار

ترافیک شبکه کاهش یافته و از سوی دیگر کندی و یا قطعی در بار  از یک سو آن باید فرهنگ سازی صورت بگیرد تا
 شبکه به دلیل ترافیک کاهش یابد. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0132 و 0131 مرداد در خطا انواع از هریک سهم 00 شکل
 
 

 خدمات پذیری دسترس
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است که  پذیری خدمات تعریف شده موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
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 الکترونیک پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات پذیریدسترس 02 جدول

  
 موفقهای  تراکنش

 4331مرداد  4331تیر   4333مرداد 

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

های موفق سیستمی  تراکنش
 324261 328،661،665 324181 866،821،322 324111 611،158،123 06کل شبکه

های موفق سیستمی  تراکنش
 334221 320،011،113 334811 883،220،211 334811 623،516،118 02شاپرک سوئیچ

 - 321،181،186 - 830،121،161 - 651،811،261 تعداد کل تراکنش

 
بوده که  0132درصدی خدمات شرکت شاپرک در مرداد ماه سال  22433آمار این جدول حاکی از در دسترس بودن 

 کاهش داشته است. 0131نسبت به تیر ماه سال جاری و مرداد 
 

 های معوق رخ داده در شبکه آنالیز تراکنش
هایی است که بر کیفیت  در شبکه پرداخت و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص 08های معوق تراکنششاخص 

به کل تراکنش های معوق تراکنشنسبت تعداد  بایستلذا میانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثر گذار است. 
 ها روندی کاهشی داشته باشد.

 08رشد  0132مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال در  های معوق تراکنشهمانطور که از جدول مشخص است تعداد 
 رشدماه  تیرها نیز نسبت به  رخ داده در تراکنش های معوق تراکنش نسبتشاخص همچنین  درصدی داشته است.

 باشد.  می نسبت به ماه گذشته شبکه شاپرککل  تر ضعیف به نسبت عملکردر گبیان وضوع نیزمکه این  داشته
 
 
 
 

  0132 مرداد و تیر در شاپرک پرداخت شبکه در داده رخ معوق های تراکنش درصد 05 جدول
                                                 

 6-1-به پیوست الف رجوع شود 16
 8-1 -به پیوست الف رجوع شود  02

 2-5-به پیوست الف رجوع شود 18

 تغییراتدرصد  4331مرداد  4331تیر  های معوق تراکنش

 % 43/54 180،216 118،230 های معوق تراکنشتعداد 

 % 3/11 321،181،186 830،121،161 تعداد کل تراکنش ها

از کل  های معوق تراکنشسهم 
 ها تراکنش

5/515  % 5/513% 51/3  % 

 

  جغرافیایی نفوذ

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

 . باشد ها می یک از استان
 

 ( ابزارهای پذیرش)سرانه پذیرش ابزار  جغرافیاییضریب نفوذ 
 03سال 08سرانه آن به ازای افراد باالی تعداد شبکه شاپرک و ابزارهای پذیرش آمار تعداد کل هر یک از  بعدیجدول 

 141630ابزارهای پذیرش دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل  مصرف کننده خدمات در کل کشور را ارائه می
شبکه شاپرک وجود ابزار پذیرش  630سال در کشور،  08فرد باالی  01،111 دهد به ازای هر بوده است که نشان می

 .بوده است141622برای ماه گذشته  شاخصدارد. این 
باشد و کمترین  می /68211با تعداد سرانه  کارتخوان فروشگاهیمتعلق به  ی پذیرشبیشترین تعداد سرانه این ابزارها

 در کشور موبایلیابزار پذیرش  5نفر صرفا  011،111اختصاص دارد که به ازای هر  ابزار پذیرش موبایلیآن نیز به 
 وجود دارد. 

 
 

 0132 ماه مرداد در  سال 08 باالی جمعیت ازای به کشور در پذیرش ابزارهای سرانه 06جدول
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 مد نظر قرار گرفته است. 31سال در سال  05، جمعیت افراد باالی 0132سال در سال  08جمعیت باالی 



 

 الکترونیک پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات پذیریدسترس 02 جدول

  
 موفقهای  تراکنش

 4331مرداد  4331تیر   4333مرداد 

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

تعداد کل 
های  تراکنش

 موفق
 پذیری دسترس

های موفق سیستمی  تراکنش
 324261 328،661،665 324181 866،821،322 324111 611،158،123 06کل شبکه

های موفق سیستمی  تراکنش
 334221 320،011،113 334811 883،220،211 334811 623،516،118 02شاپرک سوئیچ

 - 321،181،186 - 830،121،161 - 651،811،261 تعداد کل تراکنش

 
بوده که  0132درصدی خدمات شرکت شاپرک در مرداد ماه سال  22433آمار این جدول حاکی از در دسترس بودن 

 کاهش داشته است. 0131نسبت به تیر ماه سال جاری و مرداد 
 

 های معوق رخ داده در شبکه آنالیز تراکنش
هایی است که بر کیفیت  در شبکه پرداخت و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص 08های معوق تراکنششاخص 

به کل تراکنش های معوق تراکنشنسبت تعداد  بایستلذا میانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثر گذار است. 
 ها روندی کاهشی داشته باشد.

 08رشد  0132مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال در  های معوق تراکنشهمانطور که از جدول مشخص است تعداد 
 رشدماه  تیرها نیز نسبت به  رخ داده در تراکنش های معوق تراکنش نسبتشاخص همچنین  درصدی داشته است.

 باشد.  می نسبت به ماه گذشته شبکه شاپرککل  تر ضعیف به نسبت عملکردر گبیان وضوع نیزمکه این  داشته
 
 
 
 

  0132 مرداد و تیر در شاپرک پرداخت شبکه در داده رخ معوق های تراکنش درصد 05 جدول
                                                 

 6-1-به پیوست الف رجوع شود 16
 8-1 -به پیوست الف رجوع شود  02

 2-5-به پیوست الف رجوع شود 18

 تغییراتدرصد  4331مرداد  4331تیر  های معوق تراکنش

 % 43/54 180،216 118،230 های معوق تراکنشتعداد 

 % 3/11 321،181،186 830،121،161 تعداد کل تراکنش ها

از کل  های معوق تراکنشسهم 
 ها تراکنش

5/515  % 5/513% 51/3  % 

 

  جغرافیایی نفوذ

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

 . باشد ها می یک از استان
 

 ( ابزارهای پذیرش)سرانه پذیرش ابزار  جغرافیاییضریب نفوذ 
 03سال 08سرانه آن به ازای افراد باالی تعداد شبکه شاپرک و ابزارهای پذیرش آمار تعداد کل هر یک از  بعدیجدول 

 141630ابزارهای پذیرش دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل  مصرف کننده خدمات در کل کشور را ارائه می
شبکه شاپرک وجود ابزار پذیرش  630سال در کشور،  08فرد باالی  01،111 دهد به ازای هر بوده است که نشان می

 .بوده است141622برای ماه گذشته  شاخصدارد. این 
باشد و کمترین  می /68211با تعداد سرانه  کارتخوان فروشگاهیمتعلق به  ی پذیرشبیشترین تعداد سرانه این ابزارها

 در کشور موبایلیابزار پذیرش  5نفر صرفا  011،111اختصاص دارد که به ازای هر  ابزار پذیرش موبایلیآن نیز به 
 وجود دارد. 

 
 

 0132 ماه مرداد در  سال 08 باالی جمعیت ازای به کشور در پذیرش ابزارهای سرانه 06جدول
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 مد نظر قرار گرفته است. 31سال در سال  05، جمعیت افراد باالی 0132سال در سال  08جمعیت باالی 



 

 در کل کشور  تعداد ابزار پذیرش
سال  43جمعیت باالی 

 کشور در
 جغرافیاییضریب نفوذ 

 ابزار هر

عدد   ابزار پذیرش موبایلی 1،218 

نفر   52،520،563  

5/55555 

 5/5553 05،131عدد ابزار پذیرش اینترنتی

عدد   کارتخوان فروشگاهی  1،355،820 5/5435 

عدد   کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک 303530311 5/5434 

 
 در کشورابزارهای پذیرش سرانه تراکنش هر یک از 

های هر یک از این ابزارها به  و نیز تعداد سرانه تراکنشابزارهای پذیرش های هر یک از  جدول زیر آمار تعداد تراکنش 
 دهد.  ماه سال جاری ارائه میمرداد سال مصرف کننده خدمات را برای  08ازای افراد باالی 

 
 0132 مرداد در سال 08 باالی جمعیت ازای به پذیرش ابزارهای از هریک های تراکنش تعداد سرانه 02 جدول

 تعداد  تراکنش ها ابزار پذیرش
سال  43جمعیت باالی 

 در کشور
های هر  سرانه تراکنش

 ابزار

 062،818،125 ابزار پذیرش موبایلی 

 نفر 52،520،563

1/31 

 4/54 58،022،120 ابزار پذیرش اینترنتی

 44/51 611،828،235 کارتخوان فروشگاهی  

 41/31 853،861،300 کل ابزارها 

 
رتبه م 32402ماه سال جاری  مردادسال، در  08همانطور که از جدول فوق مشخص است به ازای هر فرد باالی 

با  کارتخوان فروشگاهیتراکنش به صورت الکترونیک صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به 
 سال بوده است. 08تراکنش برای هر فرد باالی  11400
 

 در هر استان کارتخوان فروشگاهیتعداد و سرانه 
 کارتخوان فروشگاهی، تعداد و تعداد سرانه پذیرشابزارهای در این بخش به منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ 

خدمات ، شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهیگیرد.  میهای مختلف مورد بررسی قرار  در استان
لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز امکان  پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارهای 

باشد. لذا بررسی توزیع استانی این دو  استفاده از خدمات این ابزارها بدون نیاز به حضور فیزیکی کارت بانکی میسر می
 درگاه ضرورتی ندارد.

 های مختلف و تغییرات آن در ماه در استانتوزیع شده  های فروشگاهی کارتخواند بنابراین اطالعات مربوط به تعدا
 ه شده است.ئدر جدول زیر ارا مرداد سال جاری نسبت به تیر ماه

 

 ها استان تفکیک به 0132 مرداد و تیر ماه در فروشگاهی های کارتخوان تعداد 08 جدول

 استان
  کارتخوانتعداد 

در ماه  فروشگاهی
 تیر

  کارتخوانتعداد 
در  فروشگاهی
 ماه مرداد

 درصد تغییرات
  کارتخوانتعداد 

 دارتراکنش فروشگاهی
 جدید 

 16،115 14111 831،211 866،632 تهران

 1،068 04161 110،122 138،013 اصفهان

 2،111 14231 188،201 180،201 خراسان رضوی

 1،213 04211 108،126 102،612 فارس

 5،223 14001 081،265 025،106 مازندران

 1،116 04251 026،311 021،832 خوزستان

 1،620 14011 026،306 021،125 آذربایجان شرقی

 1،115 04321 068،022 062،313 البرز

 1،511 04381 011،686 018،052 آذربایجان غربی

 1،306 14131 011،038 012،181 کرمان

 1،868 14221 011،163 002،210 گیالن

 1،326 14111 011،612 32،660 هرمزگان

 1،121 14821 82،816 82،551 گلستان

 1،160 14311 23،211 22،221 یزد



 

 در کل کشور  تعداد ابزار پذیرش
سال  43جمعیت باالی 

 کشور در
 جغرافیاییضریب نفوذ 

 ابزار هر

عدد   ابزار پذیرش موبایلی 1،218 

نفر   52،520،563  

5/55555 

 5/5553 05،131عدد ابزار پذیرش اینترنتی

عدد   کارتخوان فروشگاهی  1،355،820 5/5435 

عدد   کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک 303530311 5/5434 

 
 در کشورابزارهای پذیرش سرانه تراکنش هر یک از 

های هر یک از این ابزارها به  و نیز تعداد سرانه تراکنشابزارهای پذیرش های هر یک از  جدول زیر آمار تعداد تراکنش 
 دهد.  ماه سال جاری ارائه میمرداد سال مصرف کننده خدمات را برای  08ازای افراد باالی 

 
 0132 مرداد در سال 08 باالی جمعیت ازای به پذیرش ابزارهای از هریک های تراکنش تعداد سرانه 02 جدول

 تعداد  تراکنش ها ابزار پذیرش
سال  43جمعیت باالی 

 در کشور
های هر  سرانه تراکنش

 ابزار

 062،818،125 ابزار پذیرش موبایلی 

 نفر 52،520،563

1/31 

 4/54 58،022،120 ابزار پذیرش اینترنتی

 44/51 611،828،235 کارتخوان فروشگاهی  

 41/31 853،861،300 کل ابزارها 

 
رتبه م 32402ماه سال جاری  مردادسال، در  08همانطور که از جدول فوق مشخص است به ازای هر فرد باالی 

با  کارتخوان فروشگاهیتراکنش به صورت الکترونیک صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به 
 سال بوده است. 08تراکنش برای هر فرد باالی  11400
 

 در هر استان کارتخوان فروشگاهیتعداد و سرانه 
 کارتخوان فروشگاهی، تعداد و تعداد سرانه پذیرشابزارهای در این بخش به منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ 

خدمات ، شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهیگیرد.  میهای مختلف مورد بررسی قرار  در استان
لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز امکان  پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارهای 

باشد. لذا بررسی توزیع استانی این دو  استفاده از خدمات این ابزارها بدون نیاز به حضور فیزیکی کارت بانکی میسر می
 درگاه ضرورتی ندارد.

 های مختلف و تغییرات آن در ماه در استانتوزیع شده  های فروشگاهی کارتخواند بنابراین اطالعات مربوط به تعدا
 ه شده است.ئدر جدول زیر ارا مرداد سال جاری نسبت به تیر ماه

 

 ها استان تفکیک به 0132 مرداد و تیر ماه در فروشگاهی های کارتخوان تعداد 08 جدول

 استان
  کارتخوانتعداد 

در ماه  فروشگاهی
 تیر

  کارتخوانتعداد 
در  فروشگاهی
 ماه مرداد

 درصد تغییرات
  کارتخوانتعداد 

 دارتراکنش فروشگاهی
 جدید 

 16،115 14111 831،211 866،632 تهران

 1،068 04161 110،122 138،013 اصفهان

 2،111 14231 188،201 180،201 خراسان رضوی

 1،213 04211 108،126 102،612 فارس

 5،223 14001 081،265 025،106 مازندران

 1،116 04251 026،311 021،832 خوزستان

 1،620 14011 026،306 021،125 آذربایجان شرقی

 1،115 04321 068،022 062،313 البرز

 1،511 04381 011،686 018،052 آذربایجان غربی

 1،306 14131 011،038 012،181 کرمان

 1،868 14221 011،163 002،210 گیالن

 1،326 14111 011،612 32،660 هرمزگان

 1،121 14821 82،816 82،551 گلستان

 1،160 14311 23،211 22،221 یزد



 

 استان
  کارتخوانتعداد 

در ماه  فروشگاهی
 تیر

  کارتخوانتعداد 
در  فروشگاهی
 ماه مرداد

 درصد تغییرات
  کارتخوانتعداد 

 دارتراکنش فروشگاهی
 جدید 

 1،230 14221 22،111 20،200 همدان

 1،115 24821 63،681 66،225 کرمانشاه

 0،012 04661 63،110 68،082 کردستان

 0،621 14221 68،852 62،102 مرکزی

 0،311 14081 60،811 53،313 قزوین

 0،210 14211 53،110 52،811 سیستان و بلوچستان

 0،520 14631 58،223 52،118 بوشهر

 0،212 14131 52،311 56،061 قم

 820 04281 52،268 56،312 لرستان

 0،251 14531 52،512 56،122 اردبیل

 0،016 14121 50،110 51،165 زنجان

 0،156 14151 22،312 26،828 و بختیاریچهارمحال 

 0،631 14311 22،821 21،051 سمنان

 0،012 14021 15،311 12،236 خراسان جنوبی

 560 04811 10،131 11،810 خراسان شمالی

 285 14221 13،052 18،163 کهگیلویه و بویر احمد

 516 04361 12،110 16،225 ایالم

 08*ادامه جدول 

باشد  های فروشگاهی جدید می های فروشگاهی جدید یا به علت نصب کارتخوانکه تعداد کارتخوانشایان توجه است 
اند در این ماه برای انجام عملیات  های فروشگاهی منصوب قبلی که در ماه قبل فاقد تراکنش بوده و یا اینکه کارتخوان

 اند. پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته

 دهد. ها را نشان می جدید در هر یک از استاندار تراکنشفروشگاهی   تعداد کارتخوان آمار بعدی نمودار
 

 
  0132 مرداد در استان هر در جدید دار تراکنش فروشگاهی های کارتخوان تعداد 01 شکل

 

در ماه مرداد به ترتیب به استان  دارتراکنش کارتخوان فروشگاهیشود که بیشترین تعداد افزایش در  مالحظه می
عدد افزایش اختصاص  5،223عدد افزایش و مازندران با  2،111عدد افزایش، خراسان رضوی با  16،115تهران با 

 داشته است.

ها  را در بین سایر استان جدید فروشگاهی  کارتخوانجدید، کمترین تعداد  فروشگاهی  کارتخوانتعداد  516ایالم نیز با 
  است.داشته 
مبین آن است که دهد که  های کشور را نشان می و نحوه توزیع آن در استان کارتخوان فروشگاهینفوذ بعدی نمودار 

 در شهر تهران توزیع شده است. کارتخوان فروشگاهیبیشترین تعداد 

26,005 
7,003 

5,449 
3,709 
3,671 

3,273 
3,235 
3,205 
3,168 
3,036 
2,946 
2,916 
2,868 

2,532 
2,491 

2,261 
1,903 
1,737 
1,690 
1,640 
1,541 
1,453 
1,401 

1,136 
1,134 
1,104 
1,056 
841 
785 

561 
526 
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 کردستان
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 چهارمحال و بختیاری
 لرستان

 کهگیلویه و بویر احمد
 خراسان شمالی

 ایالم



 

 استان
  کارتخوانتعداد 

در ماه  فروشگاهی
 تیر

  کارتخوانتعداد 
در  فروشگاهی
 ماه مرداد

 درصد تغییرات
  کارتخوانتعداد 

 دارتراکنش فروشگاهی
 جدید 

 1،230 14221 22،111 20،200 همدان

 1،115 24821 63،681 66،225 کرمانشاه

 0،012 04661 63،110 68،082 کردستان

 0،621 14221 68،852 62،102 مرکزی

 0،311 14081 60،811 53،313 قزوین

 0،210 14211 53،110 52،811 سیستان و بلوچستان

 0،520 14631 58،223 52،118 بوشهر

 0،212 14131 52،311 56،061 قم

 820 04281 52،268 56،312 لرستان

 0،251 14531 52،512 56،122 اردبیل

 0،016 14121 50،110 51،165 زنجان

 0،156 14151 22،312 26،828 و بختیاریچهارمحال 

 0،631 14311 22،821 21،051 سمنان

 0،012 14021 15،311 12،236 خراسان جنوبی

 560 04811 10،131 11،810 خراسان شمالی

 285 14221 13،052 18،163 کهگیلویه و بویر احمد

 516 04361 12،110 16،225 ایالم

 08*ادامه جدول 

باشد  های فروشگاهی جدید می های فروشگاهی جدید یا به علت نصب کارتخوانکه تعداد کارتخوانشایان توجه است 
اند در این ماه برای انجام عملیات  های فروشگاهی منصوب قبلی که در ماه قبل فاقد تراکنش بوده و یا اینکه کارتخوان

 اند. پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته

 دهد. ها را نشان می جدید در هر یک از استاندار تراکنشفروشگاهی   تعداد کارتخوان آمار بعدی نمودار
 

 
  0132 مرداد در استان هر در جدید دار تراکنش فروشگاهی های کارتخوان تعداد 01 شکل

 

در ماه مرداد به ترتیب به استان  دارتراکنش کارتخوان فروشگاهیشود که بیشترین تعداد افزایش در  مالحظه می
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک  11سال 08اما بهتر است توزیع این ابزار به ازای هر فرد باالی  

به سرانه این ابزار اطالعات مربوط به تعداد شاپرک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور 
 شده است. ارائهبعدی  در جدولشور های ک در هر یک از استانسال  08ازای افراد باالی 
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 یآمار استخراج شده است. برا یدر شبکه مل 0131نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز  بخش نتاها  به تفکیک استانسال  08 یافراد باال تیآمار جمع 20
 مد نظر قرار گرفته است. 31سال در سال  05 یافراد باال تی، جمع0132سال در سال  08 یباال تیجمع
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 درصد تغییرات

 04281 14121 14121 لرستان

 14211 14112 14112 سیستان و بلوچستان

 03*ادامه جدول 
سال به ترتیب به استان  08به ازای افراد باالی  کارتخوان فروشگاهیی  شود که بیشترین تعداد سرانه مالحظه می

یزد، تهران و سمنان تعلق داشته است. همچنین بیشترین درصد تغییرات توزیع سرانه این ابزار به ترتیب در استان 
 درصد رخ داده است.  8241درصد و استان گلستان با  3141درصد، سمنان با  8242کرمانشاه با 

سال متقاضی استفاده از خدمات  08های مختلف را به ازای افراد باالی ه این ابزار در استاننمودار بعدی، توزیع سران
 دهد.  این ابزار نشان می

 
  0132 مرداد در سال 08 باالی افراد ازای به استان هر فروشگاهی کارتخوان سرانه تعداد 02 شکل
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در آن  کارتخوان فروشگاهیها بیشترین تعداد  اختالف زیادی از سایر استانشایان توجه است که شهر تهران که با 
کارتخوان فروشگاهی  توزیع شده بود، در این نمودار رتبه دوم را داشته و شهر یزد جایگاه اول را در توزیع سرانه ابزار

(POS) .به خود اختصاص داده است 
 

 در هر استان ابزارهای پذیرشهای هر یک از  تعداد  سرانه تراکنش
های مختلف  شبکه شاپرک در استانابزارهای پذیرش های هر یک از  نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش

و  ابزار پذیرش اینترنتیدو ، ترسیم شده است. با توجه به اختالف زیاد تعداد سرانه تراکنش 0132ماه سال  مرداد در
ها بسیار مشکل  های این ابزارها در سایر استان ها، امکان رصد سرانه تراکنش در استان تهران با سایر استان موبایلی

با توجه به سهم سرانه  شود. ز سایر استانها بررسی می، استان تهران جدا اسرانه است. لذا برای نمایش این تعداد
کارتخوان ، در نمودارهای بعدی، سهم سرانه ی پذیرشبه نسبت بقیه ابزارها کارتخوان فروشگاهیهای ابزار  تراکنش

 جدا شده است.و موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتیدو  از فروشگاهی
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و  ابزار پذیرش اینترنتیدو ، ترسیم شده است. با توجه به اختالف زیاد تعداد سرانه تراکنش 0132ماه سال  مرداد در
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در استان تهران در نمودار زیر نشان داده شده است. ابزارهای پذیرش هر یک از  های تراکنشسرانه  یتعدادسهم 
بوده  ابزار پذیرش موبایلیهای  در استان تهران مربوط به پرداخت سرانه شایان توجه است که بیشترین تعداد تراکنش

 0132این ارقام نسبت به آمار تیر ماه شایان ذکر است که  در جایگاه دوم قرار گرفته است. کارتخوان فروشگاهیو 
 تغییرات محسوسی نداشته است.
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ابزار پذیرش ها در دو  ها به دلیل سهم قابل توجه سرانه تراکنش سایر استانبا تمایز قائل شدن بین استان تهران و 
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 نشان داده شده است.  ادامهها در  برای سایر استانو اینترنتی  پذیرش موبایلی
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 سال 08 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) استان تفکیک به اینترنتی و موبایلی پذیرش ابزار دو سرانه های تراکنش 02 شکل

  0132 مرداد در

و  ابزار پذیرش موبایلیهای  آنچه در نمودار فوق شایان توجه است جایگاه اول استان هرمزگان از سرانه تراکنش
به استثنای استان  ی کشورهاندر بین تمام استا ابزار پذیرش اینترنتیهای  اول استان گیالن از سرانه تراکنش جایگاه

 تهران است.
سال در تمام استانهای کشور به  08به ازای افراد باالی  کارتخوان فروشگاهیهای  سرانه تراکنش نمودار زیر نیز تعداد

کارتخوان های  که حاکی از جایگاه اول استان هرمزگان در تعداد سرانه تراکنش دهد استثنای استان تهران را نشان می
ابزار پذیرش های  بنابراین استان هرمزگان به دلیل ماهیت تجاری در دو حوزه سرانه تراکنش باشد. می فروشگاهی

 در جایگاه نخست قرار گرفته است. کارتخوان فروشگاهی)به استثنای تهران( و  موبایلی
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در استان تهران در نمودار زیر نشان داده شده است. ابزارهای پذیرش هر یک از  های تراکنشسرانه  یتعدادسهم 
بوده  ابزار پذیرش موبایلیهای  در استان تهران مربوط به پرداخت سرانه شایان توجه است که بیشترین تعداد تراکنش

 0132این ارقام نسبت به آمار تیر ماه شایان ذکر است که  در جایگاه دوم قرار گرفته است. کارتخوان فروشگاهیو 
 تغییرات محسوسی نداشته است.

 
 

  0132 مرداد سال 08 باالی افراد ازای به تهران استان در پذیرش ابزارهای از هریک هایتراکنش تعداد سرانه سهم 06 شکل
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 0132 مرداد در سال 08 باالی افراد ازای به (تهران استثنای به ) ها استان در فروشگاهی کارتخوان تراکنش تعداد سرانه 08 شکل

 دهک دهم به دهک اول تراکنش ها ارزشمتوسط  نسبت

شود.  درآمد، ثروت و ... محاسبه میهایی نظیر  گیری نابرابری در توزیع ارزش به منظور اندازه 10شاخص نسبت دهکی
باشد  های پرداخت الکترونیک کارتی می ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنش

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

نموده است که روند آن ارائه  0132های شبکه شاپرک را از ابتدای سال  جدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش
 نشان داده شده است.  در نمودار زیر
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 0132 سال ماه مرداد لغایت ابتدای از دهکی شاخص 11 جدول

 دوره زمانی
میانگبن مبالغ تراکنش 

 دهک اول )ریال(
میانگین مبالغ تراکنش 

 دهک دهم )ریال(
 میانگین مبالغنسبت 

 دهک دهم به دهک اول

 381426 3،111،586 3،186 فروردین

 0،011422 01،513،368 3،132 اردیبهشت

 00012412 01،555،201 3،162 خرداد

 00015420 01،111،525 3،110 تیر

 00010412 01،128،686 8،330 مرداد

 
 

اطالعات جدول فوق و نمودار بعدی حاکی از افزایش شاخص نسبت دهکی در اردیبهشت و کاهش نسبی از 
در این تغییرات . . اما در مرداد ماه مجددا این شاخص روند افزایشی به خود گرفته استباشد اردیبهشت تا تیر ماه می

 0111نزدیک به  بازهها در تمام این مدت به طور متوسط در  چندان محسوس نبوده است و مبالغ تراکنشمجموع 
 میلیون ریالی توزیع شده است. 01ریالی تا متوسط کمی باالتر از 
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 کارتی پرداخت الکترونیکهای بازار شبکه  شاخص
و نیز سهم آنها از هر یک از ابزارهای PSP 11های  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص

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

 نمود.
 

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

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

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

 نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 0132  ماه مرداد در ها تراکنش مبلغ نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 11 شکل

                                                 
 الکترونیک کارتی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  11
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درصدی از تعداد  12ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 16همانطور که مشخص است شرکت به پرداخت ملت با سهم 

 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. تراکنش
 

 
 0132  ماه مرداد در هاتراکنش تعداد نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 10 شکل

 

 ابزارهای پذیرش از بازار هر یک از   PSPهای سهم هر یک از شرکت

 
ابزارهای پذیرش در  PSPهای  گذاری هر یک از شرکت سرمایه ی این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

 0132برای مرداد ماه کارتی از بازار صنعت پرداخت الکترونیک  PSPشود. سهم مبلغی بازار هر یک از شرکتهای  می
 شده است.  ارائه بعدیدر جدول 
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 0132 ماه مرداد در  پذیرش ابزارهای از یک هر های تراکنش مبلغ از PSP های شرکت مبلغی سهم 10 جدول
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از ارزش  مبلغی سهم
های  کارتخوانهای تراکنش

 فروشگاهی
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ابزار پذیرش های تراکنش

  موبایلی

از ارزش مبلغی سهم 
ابزار پذیرش های تراکنش

  اینترنتی

 14121 514011 54351 آسان پرداخت پرشین

 14011 14111 14021 فن آوا کارت

 14261 14111 014381 کارت اعتباری ایران کیش

 14101 14011 14251 مبنا کارت آریا

 14111 14111 14111 الکترونیک کارت دماوند

 654101 04821 124081 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک بانک 
 پاسارگاد
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 24611 024161 014061 پرداخت الکترونیک سامان

 14221 034511 04821 پرداخت نوین آرین

 24101 54021 34331 تجارت الکترونیک پارسیان

 084151 14111 014111 داده ورزی سداد

 14111 14111 14101 سایان کارت

 
 ماه سال جاری، بیشترین سهم مبلغی از بازار دو ابزار مرداددهد در  نشان می زیرهمانطور که جدول فوق و نمودار 

بوده پرداخت ملت  درصد متعلق به شرکت به 65با  ابزار پذیرش اینترنتیدرصد و  1412با کارتخوان فروشگاهی پذیرش
ی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده درصد 0451 سهم با شرکت آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلیو در 
 است.

 
 0132 ماه مرداد در پذیرش ابزارهای از یک هر های تراکنش مبلغ از PSP شرکت هر مبلغی سهم 11 شکل

 

دهند که  را از بازار شبکه پرداخت الکترونیک نشان می PSPهای  نیز سهم تعدادی هر یک از شرکت بعدیجدول 
 1411با  کارتخوان فروشگاهیهای  ، بیشترین سهم از تعداد تراکنش0132ماه  مردادآمار آن حاکی از آن است که در 

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت  5451با   ابزار پذیرش موبایلیدرصد متعلق به شرکت به پرداخت ملت، از 
 درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده است. 2461با  ابزار پذیرش اینترنتیپرشین و از 
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 14111 14111 14601 سایان کارت

 11*ادامه جدول 
 

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

 
 0132 ماه مرداد در پذیرش ابزارهای از هریک های تراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم  11 شکل

مقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که ضعیف ترین عملکرد چه در سهم مبلغی چه در سهم 
تقریبا صفر ابزارهای پذیرش تعدادی مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند بوده است که سهم آن از بازار تمام 

 بوده است.
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 رشپذیابزارهای از  PSPرشد سهم بازار هر یک از شرکتهای 

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

ابزار پذیرش نیز و  کارتخوان فروشگاهینسبت به ماه گذشته، در ماه ها در مرداد  بیشترین رشد سهم تعدادی تراکنش
متعلق به پرداخت الکترونیک  ابزار پذیرش اینترنتیدرصد، و در  6461و  1400متعلق به پرداخت نوین آرین با   موبایلی

 درصدی  بوده است.  6482سامان با رشد 
 

 (0132 ماه تیر به نسبت 0132 ماه مرداد در PSP شرکت هر بازار تعدادی سهم تغییرات درصد 11 جدول

 ابزار پذیرش اینترنتی  ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی PSPشرکت 

 - 34861- 14651 آسان پرداخت پرشین

 114311- - 14251- فن آوا کارت

 34211 - 14151- کارت اعتباری ایران کیش

 - 24831- 14131- مبنا کارت آریا

 - - - الکترونیک کارت دماوند

 34181- 014101- 14011- به پرداخت ملت

 24511 64001- 14351 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 824561 014811- 14131 پرداخت الکترونیک سامان

 524321 614601 004111 پرداخت نوین آرین

 014661- 014211- 04651- تجارت الکترونیک پارسیان

 114111- - 14531- داده ورزی سداد

 - - 014021- سایان کارت

 
ابزار پذیرش درصدی سهم شرکت پرداخت نوین آرین از بازار  60461آنچه از جدول فوق شایان توجه است رشد 

شرکت آسان پرداخت پرشین، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان  2در مقابل کاهش قابل توجه سهم  موبایلی
 باشد. می درگاه پرداختو نیز تجارت الکترونیک پارسیان از بازار همین 
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 باشد. می درگاه پرداختو نیز تجارت الکترونیک پارسیان از بازار همین 



 

رت الکترونیک کا متعلق به شرکت کارتخوان فروشگاهیماه سال جاری بیشترین رشد سهم مبلغی از بازار  مرداد در
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 23هیرشمن -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال

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

                                                 
23 Herfindahl-Hirshman Index 

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

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

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

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

  :شودیم فیتعر ریز صورت به (HHI)رشمن یه -ندالیهرف شاخص. دهد یم وزن بازار در
HHI= ∑   

2 
  1  

  که 
 12های موجود در صنعت یا بازار است. تعداد بنگاه Nو  i  بنگاه )شرکت( مربع سهم بازار     2

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

 هیرشمن-هرفیندال شاخص به توجه با بازار تمرکز وضعیت 15 جدول

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 0111کمتر از  رقابتی

 0811تا  0111بین  تمرکز مالیم

 0811باالی  تمرکز
 

هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی کشور، نیاز به دانستن سهم بازاری  -برای محاسبه شاخص هرفیندال
ها را به  ها از بازار تعداد تراکنش  توان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور می می PSPهای هر یک از شرکت

 گرفت.ازای ابزارهای مختلف به کار 
می باشد به ازای  PSPشرکت  01در جدول زیر این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک کارتی که متشکل از 

های بازار هر ابزار پذیرش  هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش
ها، شاخص  مجموع مجذور سهم تمام شرکت محاسبه شده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است.

 هیرشمن را به دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است. -هرفیندال
                                                 
24 Brown, Donald M.; Warren-Boulton, Frederick R. (May 11, 1988). "Testing the Structure-
Competition Relationship on Cross-Sectional Firm Data". Discussion paper 88-6. Economic Analysis 
Group, U.S. Department of Justice. 
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2          

2         
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 251423 10411 028451 01416 030431 01485 پرداخت الکترونیک سامان
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 10153/14 - 30453/55 - 40435/54 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

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

، 15( که با توجه به جدول 0،811به دست آمده است )باالتر از  2,121410 و 1,611422و اینترنتی به ترتیب اعداد 
ها سهم  است؛ به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتدهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهای پذیرش نشان

به دست آمده است  0,615420قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. این شاخص از بازار کارتخوان فروشگاهی عدد 
  باشد. ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می15( که بر اساس جدول 0،811تا  0،111)بین 

 
 

 بندی جمع

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

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

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

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

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

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

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

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

 در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار  دوم:بخش 

میزان نفوذ کردی شاپرک، کیفیت ارائه خدمات، های این بخش در چهار بخش آمار عمل گرفته شده است. شاخص
تعداد و مبلغ  سال جاری ماه مرداداند. نتایج حاکی از آن بوده که در  بندی شده و شاخص نسبت دهکی طبقه جغرافیایی

ها )تورم  محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش رشد داشته است. 0131و نیز مرداد  0132ها نسبت به تیر ماه  تراکنش
 بوده است. 0131اد و مرد 0132ی مرداد ماه نسبت به تیر ها ارزش حقیقی تراکنش نیز حاکی از رشدزدایی شده( 

ها چه به صورت اسمی و چه به صورت حقیقی، بیانگر آن است که مبالغ  قیاس رشد تعدادی و رشد ارزش تراکنش
و ی نترنتیا و ابزار پذیرش موبایلیدو   به طور متوسط کاهش داشته که با توجه به رشد تعدادی تراکنشها  تراکنش

در فروردین سال جاری، این  خرید کاالها و خدماتهای  برای تراکنشمیلیون ریالی  511محدود نمودن سقف مبلغی 
  شود. امر توجیه می

نیز حاکی از آن بوده است که اندازه بازار  0132و  0131 مرداد در ها و تعداد تراکنش ابزارهای پذیرشتعداد  مقایسه
گیری از  مانده خدمت سهم تعدادین دوره سال گذشته بزرگتر شده است. در همی ماه مردادصنعت پرداخت نسبت به 

 شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض و  خرید کاالها و خدمات عدادی خدمتکاهش یافته و سهم تخدمات ارائه شده کل 
  و خرید کاالها و خدماتخدمت  نظیر خدمات ارائه شده مختلف انواع در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد

 در شاپرک های سیاست و است یافته افزایش گزارشمورد  در دوره همراه و پرداخت قبضشارژ تلفن نیز خدمت 

 است.  عمل نمودهموفق  گیری ماندهخدمت  سهم کاهش راستای
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گیری ابعاد مختلف فعالیت آن  در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه
های مرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این بولتن بر اساس آخرین  به وسیله شاخص
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های شاپرک نسبت ارزش تراکنش  در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص بخش اول:
اس و مسکوکات در دست اشخاص در طول زمان مورد مقایسه محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکنبه نقدینگی 

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

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

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

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

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

 در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری از مبادالت در یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار  دوم:بخش 

میزان نفوذ کردی شاپرک، کیفیت ارائه خدمات، های این بخش در چهار بخش آمار عمل گرفته شده است. شاخص
تعداد و مبلغ  سال جاری ماه مرداداند. نتایج حاکی از آن بوده که در  بندی شده و شاخص نسبت دهکی طبقه جغرافیایی

ها )تورم  محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش رشد داشته است. 0131و نیز مرداد  0132ها نسبت به تیر ماه  تراکنش
 بوده است. 0131اد و مرد 0132ی مرداد ماه نسبت به تیر ها ارزش حقیقی تراکنش نیز حاکی از رشدزدایی شده( 

ها چه به صورت اسمی و چه به صورت حقیقی، بیانگر آن است که مبالغ  قیاس رشد تعدادی و رشد ارزش تراکنش
و ی نترنتیا و ابزار پذیرش موبایلیدو   به طور متوسط کاهش داشته که با توجه به رشد تعدادی تراکنشها  تراکنش

در فروردین سال جاری، این  خرید کاالها و خدماتهای  برای تراکنشمیلیون ریالی  511محدود نمودن سقف مبلغی 
  شود. امر توجیه می

نیز حاکی از آن بوده است که اندازه بازار  0132و  0131 مرداد در ها و تعداد تراکنش ابزارهای پذیرشتعداد  مقایسه
گیری از  مانده خدمت سهم تعدادین دوره سال گذشته بزرگتر شده است. در همی ماه مردادصنعت پرداخت نسبت به 

 شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض و  خرید کاالها و خدمات عدادی خدمتکاهش یافته و سهم تخدمات ارائه شده کل 
  و خرید کاالها و خدماتخدمت  نظیر خدمات ارائه شده مختلف انواع در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد

 در شاپرک های سیاست و است یافته افزایش گزارشمورد  در دوره همراه و پرداخت قبضشارژ تلفن نیز خدمت 

 است.  عمل نمودهموفق  گیری ماندهخدمت  سهم کاهش راستای



 

 که کاربری است خطاهای همچنان از نوع خطاها، بروز دلیل ترین عمده که دهد می نشان ها تراکنش خطاهای تحلیل

کاهش داشته  نماید. همچنین خطای پذیرندگی در مقایسه ماهانه می تاکید رافرهنگسازی در این زمینه  و موزشآ لزوم
پذیری  است. میزان دسترس درصدی داشته 060بالغ بر چشمگیر رشد مدت مشابه سال گذشته، اما در مقایسه با 

کل شبکه در هر دسترس پذیری  اما، است کاهش داشتهسال گذشته ماه  مرداد و 0132 ماه تیر شاپرک نیز نسبت به
های  حاکی از رشد اندک سهم تراکنش های معوق تراکنشسنجش همچنین شاخص داشته است.  دو مقیاس بهبود

 ها به نسبت ماه گذشته بوده است. از کل تراکنش معوق
استانی مورد نیز شاخص دیگری بود که در این بخش در دو بعد کشوری و ابزارهای پذیرش  جغرافیایینفوذ ضریب 

این و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از  ی پذیرشمحاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها
 هستند، معرفی شد.کارتی سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک  08ابزارها به ازای افراد باالی 

وجود دارد که ابزار پذیرش  630نفر،  01،111ه ازای هر نتایج در بعد کشوری  بیان کننده آن است که در کل کشور ب
نفر تعلق دارد. بیشترین سرانه  01،111عدد به ازای هر  682با  کارتخوان فروشگاهیبه ابزار پذیرش باالترین سرانه 

در سال  08فرد باالی عدد تراکنش به ازای هر  11400با  کارتخوان فروشگاهیابزارها نیز به مجددا  این تراکنش
 در بعد کشوری به این ابزار تعلق داشته است. جغرافیاییکشور تعلق داشت. لذا باالترین نفوذ 

با توجه به  ابزارهای پذیرشهای کشور محاسبه شد. نفوذ  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص
کارتخوان ها، صرفا برای  ی استان همهاز  و موبایلی ابزار پذیرش اینترنتیدو ماهیت فراگیر بودن دسترسی به 

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

پس از تهران،  یو موبایل ابزار پذیرش اینترنتیبه استان هرمزگان اختصاص داشته است؛ در  اهیهای فروشگ کارتخوان
ابزار پذیرش و گیالن بیشترین تعداد سرانه تراکنش  ابزار پذیرش موبایلیهرمزگان بیشترین تعداد سرانه تراکنش 

اند. تغییرات شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز در مدت مورد بررسی تغییرات چندان محسوسی نداشته  را داشته اینترنتی
 است. 

و نیز سهم آنها از هر  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص بخش سوم:
زار حاکی از آن بوده که . نتایج شاخص سهم از بااخت الکترونیک تعریف و محاسبه شدیک از ابزارهای شبکه پرد

ها، بیشترین سهم از  درصدی از تعداد تراکنش 12ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 16شرکت به پرداخت ملت با سهم 
ابزار پذیرش  در بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. باالترین سهم از مبلغ تراکنش

شرکت  به کارتخوان فروشگاهیو  ابزار پذیرش اینترنتیدر  و درصدی 01451ا سهم به آسان پرداخت پرشین ب موبایلی
 ابزار پذیرش موبایلیدرصدی تعلق داشته است. به لحاظ تعدادی نیز در  1412و  65به پرداخت ملت با سهم به ترتیب 

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم  ابزار پذیرش اینترنتیدرصدی، در  5451آسان پرداخت پرشین با سهم  ،
درصدی بیشترین سهم از بازار را  1411به پرداخت ملت با سهم شرکت  کارتخوان فروشگاهیدرصدی، و در  2461

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

ابززار  هیرشمن حاکی از وجود تمرکزز بزاال در بزازار دو     -نتایج اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال
ز بزازار را بزه خزود    ها سهم قابزل تزوجهی ا  و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکت پذیرش موبایلی
 اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگاهی حکایت دارد. اختصاص داده
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 ها به نسبت ماه گذشته بوده است. از کل تراکنش معوق
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این و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از  ی پذیرشمحاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها
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و نیز سهم آنها از هر  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص بخش سوم:
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 واژه نامه
واژگان تخصصی شبکه  -در این بخش منظور از انواع واژگان به کار برده شده در متن بولتن در دو بخش الف

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

 واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی -الف

 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -4
 

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

 تسویه را بر عهده دارد.
 

  15انواع خدمات -1

 گیری است. کاال و خدمات، پرداخت قبض و ماندهخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل خرید 
 

 16خرید کاال و خدمات -1-0

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

 12پرداخت قبض -1-1

شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و  های خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت
 پردازد.  شناسه قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می

 
 
 

 18خرید شارژ تلفن همراه 1-1-0

                                                 
25Service Type 
26 Purchasing Good/Services 
27 Bill Payment 

از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت  خدمتی است که دارنده کارت با استفاده
دو صورت خرید و شارژ  تواند به باشد و می دار می نماید. این خدمت در زمره خریدهای شناسه می
 زمان انجام شود. و خرید و شارژ غیر هم 13زمان هم

 11مانده گیری 1-1

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

 

  34هاوضعیت تراکنش -3
 تراکنش موفق کاربری  -1-0

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

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -1-1

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

 خطای پذیرندگی تراکنش -1-1

لت بروز خطا، ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و عتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده سوئیچ شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -1-2

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

 خطای کاربری تراکنش -1-5

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

 تراکنش موفق سیستمی -1-6

                                                                                                                                           
28 Reload 
29 Top-up 
30 Balance Inquiry 
31Transaction Status 



 

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

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

 واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی -الف

 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -4
 

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

 تسویه را بر عهده دارد.
 

  15انواع خدمات -1

 گیری است. کاال و خدمات، پرداخت قبض و ماندهخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل خرید 
 

 16خرید کاال و خدمات -1-0

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

 12پرداخت قبض -1-1

شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و  های خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت
 پردازد.  شناسه قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، می

 
 
 

 18خرید شارژ تلفن همراه 1-1-0

                                                 
25Service Type 
26 Purchasing Good/Services 
27 Bill Payment 

از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت  خدمتی است که دارنده کارت با استفاده
دو صورت خرید و شارژ  تواند به باشد و می دار می نماید. این خدمت در زمره خریدهای شناسه می
 زمان انجام شود. و خرید و شارژ غیر هم 13زمان هم

 11مانده گیری 1-1

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

 

  34هاوضعیت تراکنش -3
 تراکنش موفق کاربری  -1-0

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

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -1-1

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

 خطای پذیرندگی تراکنش -1-1

لت بروز خطا، ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و عتراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده سوئیچ شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -1-2

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

 خطای کاربری تراکنش -1-5

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

 تراکنش موفق سیستمی -1-6

                                                                                                                                           
28 Reload 
29 Top-up 
30 Balance Inquiry 
31Transaction Status 



 

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

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

 تراکنش ناموفق سیستمی -1-2

ها فق بوده است. این تراکنشی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.شامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می

 

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -1-8

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

 
 انواع ابزارهای پذیرش  -1

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

 

 31کارتخوان فروشگاهی -2-0

تواند امکانی را فراهم کند تا وجه به صورت میابزاری است سیار و یا غیر سیار که با پذیرش کارت بانکی 
 الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب پذیرنده منتقل شود.

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگی برای کارتخوان
داشته تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 

 میلیون ریال باشد. 11های آن در یک ماه حداقل باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش
 61و کمتر از  0کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از 

 میلیون ریال باشد. 11های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش
 ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد. ارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازهک

کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ 
 شاپرک ارسال نشده است.
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ها ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی های موفق شامل خطاهای کاربری و تراکنش

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

 تراکنش ناموفق سیستمی -1-2

ها فق بوده است. این تراکنشی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.شامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می

 

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -1-8

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

 
 انواع ابزارهای پذیرش  -1

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

 

 31کارتخوان فروشگاهی -2-0

تواند امکانی را فراهم کند تا وجه به صورت میابزاری است سیار و یا غیر سیار که با پذیرش کارت بانکی 
 الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب پذیرنده منتقل شود.

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگی برای کارتخوان
داشته تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 

 میلیون ریال باشد. 11های آن در یک ماه حداقل باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش
 61و کمتر از  0کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از 

 میلیون ریال باشد. 11های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش
 ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد. ارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازهک

کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ 
 شاپرک ارسال نشده است.
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