




2

  
 

2 

 فهرست مطالب 

  5  ....................... ................................ ................................ ................................   هافهرست شكل

  7  ......................... ................................ ................................ ................................   فهرست جداول

  10  ............................... ................................ ................................ ................................     شگفتاريپ

  11  .......... ................................   نگاه كيشركت شاپرك در  يو عملكرد يعمده اقتصاد يهاشاخص

  15  ...................... ................................ ................................   يشاپرك در اقتصاد مل گاهيجا  .1

  16  ................................................................................................  ينگيشاپرك به نقد يهانسبت ارزش تراكنش  .1,1

  17  ..................... ................................ ................................   ينگينسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقد  .1,1,1

  18  ........................   ينگيو اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقد يشاپرك يهازش تراكنشنسبت ار سهيمقا  .1,1,2

  20  .............................................................................  در طول زمان GDPشاپرك و  يهاارزش تراكنش يبررس  .1,2

  21  ... ................................ ................................   يناخالص داخل ديشاپرك و تول يهاارزش تراكنش يروند فصل اسيق  .1,2,1

  GDP   ................................ ................................ ................................ .........  22شاپرك به   يهانسبت ارزش تراكنش  .1,2,2

  25  ........................... ................................   1396شاپرك در آذر ماه  يعملكرد يهاشاخص  .2

  25  ......................................................................................................................................  شاپرك يآمار عملكرد  .2,1

  26  .................. ................................ ................................ ................................   شاپرك يهاتراكنش تعداد و ارزش آمار  .2,1,1

  27  ................. ................................ ................................ ................................   يشاپرك يهاارزش تراكنش يقيرشد حق  .2,1,2

  28  .......... ................................ ................................ ................................   رشيابزار پذ عيعملكرد شبكه شاپرك در توز  .2,1,3

  30  ........................ ................................ ................................   به لحاظ تعداد و مبلغ تراكنشها رشيعملكرد هر ابزار پذ  .2,1,4

  34  ........................ ................................ ................................ ................................   خدمت نوع يازا به شاپرك عملكرد  .2,1,5

  38  ...................................................................................................................................................  يانفوذ منطقه  .2,2

  38  ................. ................................ ................................ ................................   يستميفعال س رشينفوذ ابزار پذ بيضر  .2,2,1

  39  ....................... ................................ ................................   در كشور رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهاسرانه تراكنش  .2,2,2

  40  .. ................................ ................................   در هر استان يستميفعال س يتعداد و تعداد سرانه كارتخوان فروشگاه  .2,2,3

  45  ....................... ................................ ................................   يستميفعال س يليو موبا ينترنتيا رشيپذ يهاتعداد ابزار  .2,2,4

  47  ...... ................................ ................................   كشور يهادر استان يگاهكارتخوان فروش يهاتعداد سرانه تراكنش  .2,2,5

  48  ..........................................................................................................  هاتراكنش يمبلغ يپراكندگ يهاشاخص  .2,3

  48  ... ................................ ................................ ................................   شبكه رشيپذ يابزارها يهاتراكنش يدامنه مبلغ  .2,3,1

  52  ...................... ................................ ................................   هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش  .2,3,2

  53  ................. ................................ ................................   رشيابزار پذ كيهر خدمت به تفك يمتيق يهادهك يبررس  .2,3,3

  
 

3 

  59  ............................ ................................   يكارت كيانجام خدمات پرداخت الكترون تيفيك  .3

  60  ......................................................................................................  هاموفق از كل تراكنش يهاسهم تراكنش  .3,1

  60  .................................................................................................................................  هاتراكنش يهاخطا زيآنال  .3,2

  64  ....................................................................................................................  حس شده خدمات يريپذدسترس  .3,3

  65  .......................................................................................................  داده در شبكهناتمام رخ يهاتراكنش زيآنال  .3,4

  67  ......... ................................   ارائه دهنده خدمات پرداخت يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4

  PSP  .............................................................................................................  68 يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4,1

  68  .............   كارت كيحوزه پرداخت الكترون يهااز بازار تراكنش PSPيهااز شركت كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .4,1,1

  70  .............................. ................................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,2

  74  ....................... ................................ ................................   سيهر سرو يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,3

  78  ............................................ ................................   هاتراكنش يدر تعداد خطاها PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,1,4

  81  ................................   رشيپذ يابزارها يبه ازا رشمنيه -نداليار با استفاده از شاخص هرفتمركز باز يرياندازه گ  .4,1,5

  83  ...... ................................   سينوع سرو يبه ازا رشمنيه -نداليتمركز بازار با استفاده از شاخص هرف يرياندازه گ  .4,1,6

  85  ...................................................................................  رشيپذ يدر ابزارها PSP يعملكرد شركت ها يبررس  .4,2

  89  ..............................................................  يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,3

  89  ....................  كشور يهادر استان يكارتخوان فروشگاه يهااز تعداد تراكنش PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,1

  93  .................   كشور يهادر استان يستميفعال س ياز تعداد كارتخوان فروشگاه PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,2

  96  ................................ ................................   يدر بعد كشور يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,3

  101  ...... ................................   كشور يهااز استان كيدر هر  يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,4

  105  .. ................................   تراكنش و فاقد تراكنشكم يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت  .4,3,5

  110  .......................... ................................   رندهيصادركننده و پذ يهابانك تيوضع يبررس  .5

  110  .......................................................................................................................................  يرندگيسهم بازار پذ  .5,1

  111  ........... ................................   شبكه پرداخت يهااز تعداد و مبلغ تراكنش رندهيپذ يهااز بانك كيسهم بازار هر   .5,1,1

  112  ..........................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز كل بازار تراكنش رندهيپذ يهابانك يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,2

  116  .......... ................................   رندهيهر بانك پذ يهااز تراكنش رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,3

  119  ....................... ................................ ................................   هاتراكنش رندهيپذ يهاتمركز در بازار بانك يريگاندازه  .5,1,4

  122  ..................................................................................................................................  يسهم بازار صادركنندگ  .5,2

  122  ............................ ................................   شاپرك چيدار در سوئتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيتعداد كل هر   .5,2,1

  124  ........... ................................ ................................   دارتراكنش يبانك يهاصادركننده از كل كارت يهاسهم بانك  .5,2,2

  125  ................ ................................   دارتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيصادركننده از تعداد هر  يهاسهم بانك  .5,2,3

  127  ............................   دار در همان بانكتراكنش يبانك يهاهر بانك صادركننده از انواع كارت  يهاسهم تراكنش  .5,2,4

  
 

3 

  59  ............................ ................................   يكارت كيانجام خدمات پرداخت الكترون تيفيك  .3

  60  ......................................................................................................  هاموفق از كل تراكنش يهاسهم تراكنش  .3,1

  60  .................................................................................................................................  هاتراكنش يهاخطا زيآنال  .3,2

  64  ....................................................................................................................  حس شده خدمات يريپذدسترس  .3,3

  65  .......................................................................................................  داده در شبكهناتمام رخ يهاتراكنش زيآنال  .3,4

  67  ......... ................................   ارائه دهنده خدمات پرداخت يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4

  PSP  .............................................................................................................  68 يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4,1

  68  .............   كارت كيحوزه پرداخت الكترون يهااز بازار تراكنش PSPيهااز شركت كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .4,1,1

  70  .............................. ................................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,2

  74  ....................... ................................ ................................   سيهر سرو يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,3

  78  ............................................ ................................   هاتراكنش يدر تعداد خطاها PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,1,4

  81  ................................   رشيپذ يابزارها يبه ازا رشمنيه -نداليار با استفاده از شاخص هرفتمركز باز يرياندازه گ  .4,1,5

  83  ...... ................................   سينوع سرو يبه ازا رشمنيه -نداليتمركز بازار با استفاده از شاخص هرف يرياندازه گ  .4,1,6

  85  ...................................................................................  رشيپذ يدر ابزارها PSP يعملكرد شركت ها يبررس  .4,2

  89  ..............................................................  يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,3

  89  ....................  كشور يهادر استان يكارتخوان فروشگاه يهااز تعداد تراكنش PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,1

  93  .................   كشور يهادر استان يستميفعال س ياز تعداد كارتخوان فروشگاه PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,2

  96  ................................ ................................   يدر بعد كشور يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,3

  101  ...... ................................   كشور يهااز استان كيدر هر  يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,4

  105  .. ................................   تراكنش و فاقد تراكنشكم يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت  .4,3,5

  110  .......................... ................................   رندهيصادركننده و پذ يهابانك تيوضع يبررس  .5

  110  .......................................................................................................................................  يرندگيسهم بازار پذ  .5,1

  111  ........... ................................   شبكه پرداخت يهااز تعداد و مبلغ تراكنش رندهيپذ يهااز بانك كيسهم بازار هر   .5,1,1

  112  ..........................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز كل بازار تراكنش رندهيپذ يهابانك يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,2

  116  .......... ................................   رندهيهر بانك پذ يهااز تراكنش رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,3

  119  ....................... ................................ ................................   هاتراكنش رندهيپذ يهاتمركز در بازار بانك يريگاندازه  .5,1,4

  122  ..................................................................................................................................  يسهم بازار صادركنندگ  .5,2

  122  ............................ ................................   شاپرك چيدار در سوئتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيتعداد كل هر   .5,2,1

  124  ........... ................................ ................................   دارتراكنش يبانك يهاصادركننده از كل كارت يهاسهم بانك  .5,2,2

  125  ................ ................................   دارتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيصادركننده از تعداد هر  يهاسهم بانك  .5,2,3

  127  ............................   دار در همان بانكتراكنش يبانك يهاهر بانك صادركننده از انواع كارت  يهاسهم تراكنش  .5,2,4

  
 

4 

  129  ................. ................................   دارتراكنش يبانك يهااز كارت كيهر  يتمركز در بازار صادركنندگ يريگاندازه  .5,2,5

  132  ...........................................  و صادركننده رندهيكشور در نقش پذ يهابانك يهاسهم تعداد و مبلغ تراكنش  .5,3

  139  .........................................................................  تراكنش اليهر صدهزار ر يهر بانك به ازا يكارمزد پرداخت  .5,4

  139  ........................ ................................   ديتراكنش خر اليهر صدهزار ر يبه ازا رندهيپذ يهابانك يكارمزد پرداخت  .5,4,1

  146  ...............   شارژ ديتراكنش پرداخت قبض و خر اليهر صدهزار ر يصادركننده به ازا يهابانك يكارمزد پرداخت  .5,4,2

  149  ................. ................................ ................................ ................................   يبندجمع  .6

  161  ................... ................................ ................................ ................................   نامهواژه  .7

    



3

  
 

2 

 فهرست مطالب 

  5  ....................... ................................ ................................ ................................   هافهرست شكل

  7  ......................... ................................ ................................ ................................   فهرست جداول

  10  ............................... ................................ ................................ ................................     شگفتاريپ

  11  .......... ................................   نگاه كيشركت شاپرك در  يو عملكرد يعمده اقتصاد يهاشاخص

  15  ...................... ................................ ................................   يشاپرك در اقتصاد مل گاهيجا  .1

  16  ................................................................................................  ينگيشاپرك به نقد يهانسبت ارزش تراكنش  .1,1

  17  ..................... ................................ ................................   ينگينسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقد  .1,1,1

  18  ........................   ينگيو اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقد يشاپرك يهازش تراكنشنسبت ار سهيمقا  .1,1,2

  20  .............................................................................  در طول زمان GDPشاپرك و  يهاارزش تراكنش يبررس  .1,2

  21  ... ................................ ................................   يناخالص داخل ديشاپرك و تول يهاارزش تراكنش يروند فصل اسيق  .1,2,1

  GDP   ................................ ................................ ................................ .........  22شاپرك به   يهانسبت ارزش تراكنش  .1,2,2

  25  ........................... ................................   1396شاپرك در آذر ماه  يعملكرد يهاشاخص  .2

  25  ......................................................................................................................................  شاپرك يآمار عملكرد  .2,1

  26  .................. ................................ ................................ ................................   شاپرك يهاتراكنش تعداد و ارزش آمار  .2,1,1

  27  ................. ................................ ................................ ................................   يشاپرك يهاارزش تراكنش يقيرشد حق  .2,1,2

  28  .......... ................................ ................................ ................................   رشيابزار پذ عيعملكرد شبكه شاپرك در توز  .2,1,3

  30  ........................ ................................ ................................   به لحاظ تعداد و مبلغ تراكنشها رشيعملكرد هر ابزار پذ  .2,1,4

  34  ........................ ................................ ................................ ................................   خدمت نوع يازا به شاپرك عملكرد  .2,1,5

  38  ...................................................................................................................................................  يانفوذ منطقه  .2,2

  38  ................. ................................ ................................ ................................   يستميفعال س رشينفوذ ابزار پذ بيضر  .2,2,1

  39  ....................... ................................ ................................   در كشور رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهاسرانه تراكنش  .2,2,2

  40  .. ................................ ................................   در هر استان يستميفعال س يتعداد و تعداد سرانه كارتخوان فروشگاه  .2,2,3

  45  ....................... ................................ ................................   يستميفعال س يليو موبا ينترنتيا رشيپذ يهاتعداد ابزار  .2,2,4

  47  ...... ................................ ................................   كشور يهادر استان يگاهكارتخوان فروش يهاتعداد سرانه تراكنش  .2,2,5

  48  ..........................................................................................................  هاتراكنش يمبلغ يپراكندگ يهاشاخص  .2,3

  48  ... ................................ ................................ ................................   شبكه رشيپذ يابزارها يهاتراكنش يدامنه مبلغ  .2,3,1

  52  ...................... ................................ ................................   هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش  .2,3,2

  53  ................. ................................ ................................   رشيابزار پذ كيهر خدمت به تفك يمتيق يهادهك يبررس  .2,3,3

  
 

3 

  59  ............................ ................................   يكارت كيانجام خدمات پرداخت الكترون تيفيك  .3

  60  ......................................................................................................  هاموفق از كل تراكنش يهاسهم تراكنش  .3,1

  60  .................................................................................................................................  هاتراكنش يهاخطا زيآنال  .3,2

  64  ....................................................................................................................  حس شده خدمات يريپذدسترس  .3,3

  65  .......................................................................................................  داده در شبكهناتمام رخ يهاتراكنش زيآنال  .3,4

  67  ......... ................................   ارائه دهنده خدمات پرداخت يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4

  PSP  .............................................................................................................  68 يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4,1

  68  .............   كارت كيحوزه پرداخت الكترون يهااز بازار تراكنش PSPيهااز شركت كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .4,1,1

  70  .............................. ................................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,2

  74  ....................... ................................ ................................   سيهر سرو يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,3

  78  ............................................ ................................   هاتراكنش يدر تعداد خطاها PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,1,4

  81  ................................   رشيپذ يابزارها يبه ازا رشمنيه -نداليار با استفاده از شاخص هرفتمركز باز يرياندازه گ  .4,1,5

  83  ...... ................................   سينوع سرو يبه ازا رشمنيه -نداليتمركز بازار با استفاده از شاخص هرف يرياندازه گ  .4,1,6

  85  ...................................................................................  رشيپذ يدر ابزارها PSP يعملكرد شركت ها يبررس  .4,2

  89  ..............................................................  يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,3

  89  ....................  كشور يهادر استان يكارتخوان فروشگاه يهااز تعداد تراكنش PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,1

  93  .................   كشور يهادر استان يستميفعال س ياز تعداد كارتخوان فروشگاه PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,2

  96  ................................ ................................   يدر بعد كشور يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,3

  101  ...... ................................   كشور يهااز استان كيدر هر  يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,4

  105  .. ................................   تراكنش و فاقد تراكنشكم يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت  .4,3,5

  110  .......................... ................................   رندهيصادركننده و پذ يهابانك تيوضع يبررس  .5

  110  .......................................................................................................................................  يرندگيسهم بازار پذ  .5,1

  111  ........... ................................   شبكه پرداخت يهااز تعداد و مبلغ تراكنش رندهيپذ يهااز بانك كيسهم بازار هر   .5,1,1

  112  ..........................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز كل بازار تراكنش رندهيپذ يهابانك يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,2

  116  .......... ................................   رندهيهر بانك پذ يهااز تراكنش رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,3

  119  ....................... ................................ ................................   هاتراكنش رندهيپذ يهاتمركز در بازار بانك يريگاندازه  .5,1,4

  122  ..................................................................................................................................  يسهم بازار صادركنندگ  .5,2

  122  ............................ ................................   شاپرك چيدار در سوئتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيتعداد كل هر   .5,2,1

  124  ........... ................................ ................................   دارتراكنش يبانك يهاصادركننده از كل كارت يهاسهم بانك  .5,2,2

  125  ................ ................................   دارتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيصادركننده از تعداد هر  يهاسهم بانك  .5,2,3

  127  ............................   دار در همان بانكتراكنش يبانك يهاهر بانك صادركننده از انواع كارت  يهاسهم تراكنش  .5,2,4

  
 

3 

  59  ............................ ................................   يكارت كيانجام خدمات پرداخت الكترون تيفيك  .3

  60  ......................................................................................................  هاموفق از كل تراكنش يهاسهم تراكنش  .3,1

  60  .................................................................................................................................  هاتراكنش يهاخطا زيآنال  .3,2

  64  ....................................................................................................................  حس شده خدمات يريپذدسترس  .3,3

  65  .......................................................................................................  داده در شبكهناتمام رخ يهاتراكنش زيآنال  .3,4

  67  ......... ................................   ارائه دهنده خدمات پرداخت يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4

  PSP  .............................................................................................................  68 يهاشركت يعملكرد كل يبررس  .4,1

  68  .............   كارت كيحوزه پرداخت الكترون يهااز بازار تراكنش PSPيهااز شركت كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .4,1,1

  70  .............................. ................................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,2

  74  ....................... ................................ ................................   سيهر سرو يهااز بازار تراكنش PSP يهاسهم شركت  .4,1,3

  78  ............................................ ................................   هاتراكنش يدر تعداد خطاها PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,1,4

  81  ................................   رشيپذ يابزارها يبه ازا رشمنيه -نداليار با استفاده از شاخص هرفتمركز باز يرياندازه گ  .4,1,5

  83  ...... ................................   سينوع سرو يبه ازا رشمنيه -نداليتمركز بازار با استفاده از شاخص هرف يرياندازه گ  .4,1,6

  85  ...................................................................................  رشيپذ يدر ابزارها PSP يعملكرد شركت ها يبررس  .4,2

  89  ..............................................................  يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت يبررس  .4,3

  89  ....................  كشور يهادر استان يكارتخوان فروشگاه يهااز تعداد تراكنش PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,1

  93  .................   كشور يهادر استان يستميفعال س ياز تعداد كارتخوان فروشگاه PSP يهااز شركت كيسهم هر   .4,3,2

  96  ................................ ................................   يدر بعد كشور يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,3

  101  ...... ................................   كشور يهااز استان كيدر هر  يستميفعال س يكارتخوان فروشگاه يشاخص اثربخش  .4,3,4

  105  .. ................................   تراكنش و فاقد تراكنشكم يفروشگاه يهادر ابزار كارتخوان PSP يهاعملكرد شركت  .4,3,5

  110  .......................... ................................   رندهيصادركننده و پذ يهابانك تيوضع يبررس  .5

  110  .......................................................................................................................................  يرندگيسهم بازار پذ  .5,1

  111  ........... ................................   شبكه پرداخت يهااز تعداد و مبلغ تراكنش رندهيپذ يهااز بانك كيسهم بازار هر   .5,1,1

  112  ..........................   رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز كل بازار تراكنش رندهيپذ يهابانك يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,2

  116  .......... ................................   رندهيهر بانك پذ يهااز تراكنش رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يو مبلغ يسهم تعداد  .5,1,3

  119  ....................... ................................ ................................   هاتراكنش رندهيپذ يهاتمركز در بازار بانك يريگاندازه  .5,1,4

  122  ..................................................................................................................................  يسهم بازار صادركنندگ  .5,2

  122  ............................ ................................   شاپرك چيدار در سوئتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيتعداد كل هر   .5,2,1

  124  ........... ................................ ................................   دارتراكنش يبانك يهاصادركننده از كل كارت يهاسهم بانك  .5,2,2

  125  ................ ................................   دارتراكنش يبانك يهااز انواع كارت كيصادركننده از تعداد هر  يهاسهم بانك  .5,2,3

  127  ............................   دار در همان بانكتراكنش يبانك يهاهر بانك صادركننده از انواع كارت  يهاسهم تراكنش  .5,2,4

  
 

4 

  129  ................. ................................   دارتراكنش يبانك يهااز كارت كيهر  يتمركز در بازار صادركنندگ يريگاندازه  .5,2,5

  132  ...........................................  و صادركننده رندهيكشور در نقش پذ يهابانك يهاسهم تعداد و مبلغ تراكنش  .5,3

  139  .........................................................................  تراكنش اليهر صدهزار ر يهر بانك به ازا يكارمزد پرداخت  .5,4

  139  ........................ ................................   ديتراكنش خر اليهر صدهزار ر يبه ازا رندهيپذ يهابانك يكارمزد پرداخت  .5,4,1

  146  ...............   شارژ ديتراكنش پرداخت قبض و خر اليهر صدهزار ر يصادركننده به ازا يهابانك يكارمزد پرداخت  .5,4,2

  149  ................. ................................ ................................ ................................   يبندجمع  .6

  161  ................... ................................ ................................ ................................   نامهواژه  .7

    



4

  
 

5 

  هافهرست شكل
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  21  ...................................................................................................  شاپرك يهاو ارزش تراكنش GDPروند  سهيمقا  3-1شكل 
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  53  ....................................................................................  يمتيروند نسبت متوسط مبالغ دهك دهم به دهك اول ق  16-2شكل 
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  57  ...........................  1396آذر -شارژ تلفن همراه  ديدر خدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 18-2شكل 

  61  ..................................................................  1396آذر  -ناموفق  يهااز انواع خطا از مجموع تراكنش كيسهم هر  1-3شكل 

  62  .............................  1396آذر  -ها موفق از كل تراكنش يهاناموفق و تراكنش يهااز انواع تراكنش كيسهم هر  2-3شكل 

  68  .............................................................................  1396آذر  -ها از نظر تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  1-4شكل 

  69  ..............................................................................  1396آذر  -ها از نظر مبلغ تراكنش PSPركت سهم بازار هر ش 2-4شكل 

  72  .............................................  1396آذر  - رشيپذ يهااز ابزار كيهر يهااز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  3-4شكل 

  74  .............................................  1396آذر  - رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يهااز مبلغ تراكنش PSPسهم هر شركت  4-4شكل 
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  80  ......................  1396آبان و آذر –ها به كل تراكنش يرندگيپذ يدر شاخص نسبت خطا PSP يهاشركت سهيمقا 7-4شكل 

  92  ..........  1396آذر  -ها استان كيبه تفك يكارتخوان فروشگاه يهااز تعداد تراكنش PSPهر شركت  يسهم بازار 8-4شكل 

  95  .......  1396آذر  -ها در هر استان يستميفعال س ياز تعداد ابزار كارتخوان فروشگاه PSPهر شركت  يسهم بازار 9-4شكل 

  104....................  1396آذر  -هر استان  كيبه تفك PSP يهاشركت يفروشگاه يهاكارتخوان يشاخص اثربخش 10-4شكل 

  106.........  96و  95سال  يماه ها يط يتراكنش و فاقد تراكنش مالكم يفروشگاه يهاتعداد كارتخوان رييروند تغ 11-4شكل 

  111................................................  1396آذر  -شبكه پرداخت  يهااز كل تعداد تراكنش رندهيسهم بازار هر بانك پذ 1-5شكل 

  112.................................................  1396آذر  -شبكه پرداخت  يهااز كل مبلغ تراكنش رندهيسهم بازار هر بانك پذ 2-5شكل 

  124...........................1396آذر  -دار در شبكه شاپرك تراكنش يبانك يهاصادركننده از تعداد كارت يهاسهم بانك 3-5شكل 

  134.....................................................  1396آذر –شده هر بانك  رشيصادر شده از پذ يهااختلاف در تعداد تراكنش 4-5شكل 

  135.........................................................  1396آذر  -شده هر بانك  رشيصادر شده و پذ يهامجموع تعداد تراكنش 5-5شكل 

  137......................................................................  1396آذر  -) الير ارديليهر بانك (بر حسب م يشاپرك يگردش مال 6-5شكل 

  138......................................................  1396آذر  -شده هر بانك  رشيصادر شده از پذ يهااختلاف در مبلغ تراكنش 7-5شكل 
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  پيشگفتار
شاپرك است كه به منظور اطلاع رساني در فضاي پرداخت الكترونيك كشور  30مستند حاضر، گزارش شماره 

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

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

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

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

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

 هايهاي شاخصاست. بخش طور خلاصه و در چهار دسته ارائه شده اند، در جدول در يك نگاه، بهمحاسبه شده
  است: بندي شدهجدول در يك نگاه به صورت زير تقسيم

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

  هاي كيفيت انجام خدمات پرداخت الكترونيكي كارت شاخص  
 هاي ارائه دهنده خدمات الكترونيك كارتي (شامل عملكرد شركت هاي بازار شبكه پرداختاخصش

  هاي صادركننده و پذيرنده) و عملكرد بانك پرداخت

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

هاي شاپرك و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي در شده است. به علاوه روند ارزش تراكنش
كترونيكي لتوان تغيير رفتار افراد جامعه در تمايل به پرداخت ااين بخش مقايسه شده است كه در نتيجه آن مي

نيز  GDPهاي الكترونيكي كارتي شاپرك از كل را در طول زمان مشاهده كرد. محاسبه سهم ارزش پرداخت
 شاخص ديگري است كه نمايانگر جايگاه و گستره فعاليت شبكه شاپرك با توجه به اندازه اقتصاد ملي است. 
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درصدي  94/0درصدي داشته است كه در قياس با رشد   -89/6هاي شاپرك رشد ، ارزش تراكنشمهردر ماه 
نسبت به ماه  نگيهاي شاپركي به نقديشاخص نسبت ارزش تراكنش افزايشماه،  شهريورنقدينگي نسبت به 

  را در پي داشته است. شهريور

 ، لذا نسبت ارزشمنتشر نشده است آذرو  آبان هايدر زمان توليد گزارش حاضر، آمار ميزان نقدينگي در ماه
 1396ماه سال  مهرلغايت  1392ي زماني سال هاي شاپرك به نقدينگي به تفكيك هر سال در دورهتراكنش

  ترسيم شده است كه بيانگر روند رو به رشد و نوساني اين شاخص در مدت مورد بررسي است.  1-1در شكل 

  
  1396ماه  مهرلغايت  1392هاي شاپرك به نقدينگي از ابتداي سال مقايسه روند شاخص نسبت ارزش تراكنش 1-1شكل 

  
  

  و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگينسبت اسكناس  .1,1,1

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

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

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

ماه توسط بانك مركزي ج.ا.ا.، در محاسبه  آذرو  آبانشايان توجه است كه به دليل عدم انتشار آمار نقدينگي 
  ) استفاده شده است.1396ماه  مهراين شاخص از اطلاعات موجود (تا 

  1396در سال  ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش يسهمقا  1-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)
 هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
 هاينسبت ارزش تراكنش
  شاپرك به نقدينگي

 %12،641،100،000 1،006،313،842 7/96 فروردين
 %12،890،900،000 1،328،489،355 10/31 ارديبهشت 

 %13،149،100،000 1،386،008،242 10/54 خرداد 
 %13،337،400،000 1،388،675،702 10/41 تير 
 %11/10 1،516،613،118 13،662،600،000 مرداد
 %13،899،500،000 1،538،427،683 11/07 شهريور
 %10/21 1،432،452،540 14،030،500،000 مهر

  

درصد از كل نقدينگي بوده است كه اين شاخص نسبت  21/10هاي شاپرك ارزش تراكنش 1396 مهر ماهدر 
  درصدي داشته است. 86/0 كاهش،  شهريوربه ماه 

                                                 

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

  هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استخراج شده است.بانكي در گزارش

  
 

16 

  هاي شاپرك به نقدينگينسبت ارزش تراكنش .1,1

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

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

ماه توسط بانك مركزي ج.ا.ا.، در محاسبه  آذرو  آبانشايان توجه است كه به دليل عدم انتشار آمار نقدينگي 
  ) استفاده شده است.1396ماه  مهراين شاخص از اطلاعات موجود (تا 

  1396در سال  ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش يسهمقا  1-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)
 هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
 هاينسبت ارزش تراكنش
  شاپرك به نقدينگي

 %12،641،100،000 1،006،313،842 7/96 فروردين
 %12،890،900،000 1،328،489،355 10/31 ارديبهشت 

 %13،149،100،000 1،386،008،242 10/54 خرداد 
 %13،337،400،000 1،388،675،702 10/41 تير 
 %11/10 1،516،613،118 13،662،600،000 مرداد
 %13،899،500،000 1،538،427،683 11/07 شهريور
 %10/21 1،432،452،540 14،030،500،000 مهر

  

درصد از كل نقدينگي بوده است كه اين شاخص نسبت  21/10هاي شاپرك ارزش تراكنش 1396 مهر ماهدر 
  درصدي داشته است. 86/0 كاهش،  شهريوربه ماه 

                                                 

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

  هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استخراج شده است.بانكي در گزارش



15

  
 

17 

درصدي  94/0درصدي داشته است كه در قياس با رشد   -89/6هاي شاپرك رشد ، ارزش تراكنشمهردر ماه 
نسبت به ماه  نگيهاي شاپركي به نقديشاخص نسبت ارزش تراكنش افزايشماه،  شهريورنقدينگي نسبت به 

  را در پي داشته است. شهريور

 ، لذا نسبت ارزشمنتشر نشده است آذرو  آبان هايدر زمان توليد گزارش حاضر، آمار ميزان نقدينگي در ماه
 1396ماه سال  مهرلغايت  1392ي زماني سال هاي شاپرك به نقدينگي به تفكيك هر سال در دورهتراكنش

  ترسيم شده است كه بيانگر روند رو به رشد و نوساني اين شاخص در مدت مورد بررسي است.  1-1در شكل 

  
  1396ماه  مهرلغايت  1392هاي شاپرك به نقدينگي از ابتداي سال مقايسه روند شاخص نسبت ارزش تراكنش 1-1شكل 

  
  

  و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگينسبت اسكناس  .1,1,1

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

  

%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1392 1393 1394 1395 1396

  
 

16 

  هاي شاپرك به نقدينگينسبت ارزش تراكنش .1,1

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

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

ماه توسط بانك مركزي ج.ا.ا.، در محاسبه  آذرو  آبانشايان توجه است كه به دليل عدم انتشار آمار نقدينگي 
  ) استفاده شده است.1396ماه  مهراين شاخص از اطلاعات موجود (تا 

  1396در سال  ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش يسهمقا  1-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)
 هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
 هاينسبت ارزش تراكنش
  شاپرك به نقدينگي

 %12،641،100،000 1،006،313،842 7/96 فروردين
 %12،890،900،000 1،328،489،355 10/31 ارديبهشت 

 %13،149،100،000 1،386،008،242 10/54 خرداد 
 %13،337،400،000 1،388،675،702 10/41 تير 
 %11/10 1،516،613،118 13،662،600،000 مرداد
 %13،899،500،000 1،538،427،683 11/07 شهريور
 %10/21 1،432،452،540 14،030،500،000 مهر

  

درصد از كل نقدينگي بوده است كه اين شاخص نسبت  21/10هاي شاپرك ارزش تراكنش 1396 مهر ماهدر 
  درصدي داشته است. 86/0 كاهش،  شهريوربه ماه 

                                                 

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

  هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استخراج شده است.بانكي در گزارش

  
 

16 

  هاي شاپرك به نقدينگينسبت ارزش تراكنش .1,1

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

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

ماه توسط بانك مركزي ج.ا.ا.، در محاسبه  آذرو  آبانشايان توجه است كه به دليل عدم انتشار آمار نقدينگي 
  ) استفاده شده است.1396ماه  مهراين شاخص از اطلاعات موجود (تا 

  1396در سال  ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش يسهمقا  1-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)
 هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
 هاينسبت ارزش تراكنش
  شاپرك به نقدينگي

 %12،641،100،000 1،006،313،842 7/96 فروردين
 %12،890،900،000 1،328،489،355 10/31 ارديبهشت 

 %13،149،100،000 1،386،008،242 10/54 خرداد 
 %13،337،400،000 1،388،675،702 10/41 تير 
 %11/10 1،516،613،118 13،662،600،000 مرداد
 %13،899،500،000 1،538،427،683 11/07 شهريور
 %10/21 1،432،452،540 14،030،500،000 مهر

  

درصد از كل نقدينگي بوده است كه اين شاخص نسبت  21/10هاي شاپرك ارزش تراكنش 1396 مهر ماهدر 
  درصدي داشته است. 86/0 كاهش،  شهريوربه ماه 

                                                 

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

  هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استخراج شده است.بانكي در گزارش
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  1396 مهر ماهمقايسه ماهانه نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي تا پايان  2-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)

مسكوك در اسكناس و 
  دست اشخاص
  (ميليون ريال)

نسبت اسكناس و مسكوك 
در دست اشخاص به 

  نقدينگي

 %343،500،000 2/72 12،641،100،000  فروردين
 %340،300،000 2/64 12،890،900،000 ارديبهشت

 %13،149،100،000 340،100،000 2/59  خرداد
 %13،337،400،000 341،500،000 2/56  تير
 %2/49 339،900،000 13،662،600،000  مرداد

 %13،899،500،000 344،700،000 2/48  شهريور

 %14،030،500،000 343،600،000 2/45  مهر

  

  

درصد از كل نقدينگي، متعلق به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده است  45/2، 1396 مهر ماهدر 
 1396ماه  مهردر را تجربه نموده است.  درصدي 03/0كاهش  شهريور ماهكه نسبت به مقدار مشابه در ماه 

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص  در مقابل ميزان و درصدي همراه بوده 94/0با افزايش  ميزان نقدينگي
اسكناس و  در مقابل كاهشس سهمميزان نقدينگي  افزايش است. همراه بودهدرصدي  32/0 كاهشبا نيز 

درصدي نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به  03/0مسكوك در دست اشخاص منجر به كاهش 
  ماه شده است. مهرنقدينگي در 

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

  مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي

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

  سازد.حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص را از كل نقدينگي در طول زمان، ممكن مي
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  هاي شاپرك و نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگيمقايسه نسبت ارزش تراكنش  2-1شكل 

سال  مهرتا  1392هاي شاپرك به نقدينگي در طول مدت مورد بررسي (ابتداي سال روند نسبت ارزش تراكنش
ماه  مهردرصد در  21/10به  1392درصد در فروردين ماه  61/6) داراي برايند صعودي بوده است و از 1396
افزايش يافته است. اين در حالي است كه درصد اسكناس و مسكوك به نقدينگي در طول اين مدت  1396

گسترش نفوذ درصد رسيده است. به عبارت ديگر،  45/2درصد به  07/6روندي در مجموع كاهشي داشته و از 
به نقدينگي در مدت مورد  مسكوكاسكناس و  درصدي نسبت 60/3يكي از دلايل كاهش ابزارهاي پذيرش، 

ز كاهش اين نسبت يكي ا رود اين روند كاهشي همچنان تداوم داشته باشد.بررسي بوده است كه انتظار مي
بوده و باعث شده براي بازه زماني اخير در  3نقدينگي تركيب سازيعوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم

راي پرداخت و بخشي از نياز به پول فيزيكي ب قتصاد كشور تزريق شودتامين نقدينگي، پول پرقدرت كمتري به ا
هاي لازم توسط شبكه پرداخت الكترونيك كارت جبران بهاي كالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زيرساخت

  شود.
  

                                                 

 
 منظور كاهش سهم پول پرقدرت از تركيب نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده است. 3
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نسبت ارزش تراكنش هاي شاپركي به نقدينگي نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي
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درصدي  98/1درصدي داشته است كه در قياس با رشد  91/0هاي شاپرك رشد ارزش تراكنش ،آذردر ماه 
 آباناه هاي شاپركي به نقدينگي نسبت به مشاخص نسبت ارزش تراكنش آبان ماه، كاهشنقدينگي نسبت به 

  را در پي داشته است.

 ج.ا.ا. از طرف بانك مركزي 1395 دي و بهمن ماهدر دو آمار ميزان نقدينگي  گزارش حاضر،در زمان توليد 
سال  ي زمانيبه تفكيك هر سال در دورهاپرك به نقدينگي هاي شنسبت ارزش تراكنش منتشر نشده است، لذا

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

    1395 آذرلغايت  1392هاي شاپرك به نقدينگي از ابتداي سال مقايسه روند شاخص نسبت ارزش تراكنش 1-1شكل   

%2%
4%6%
8%10%12%14%16%

1392 1393 1394 1395
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  1396 مهر ماهمقايسه ماهانه نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي تا پايان  2-1جدول 

 ماه
  نقدينگي

  (ميليون ريال)

مسكوك در اسكناس و 
  دست اشخاص
  (ميليون ريال)

نسبت اسكناس و مسكوك 
در دست اشخاص به 

  نقدينگي

 %343،500،000 2/72 12،641،100،000  فروردين
 %340،300،000 2/64 12،890،900،000 ارديبهشت

 %13،149،100،000 340،100،000 2/59  خرداد
 %13،337،400،000 341،500،000 2/56  تير
 %2/49 339،900،000 13،662،600،000  مرداد

 %13،899،500،000 344،700،000 2/48  شهريور

 %14،030،500،000 343،600،000 2/45  مهر

  

  

درصد از كل نقدينگي، متعلق به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده است  45/2، 1396 مهر ماهدر 
 1396ماه  مهردر را تجربه نموده است.  درصدي 03/0كاهش  شهريور ماهكه نسبت به مقدار مشابه در ماه 

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص  در مقابل ميزان و درصدي همراه بوده 94/0با افزايش  ميزان نقدينگي
اسكناس و  در مقابل كاهشس سهمميزان نقدينگي  افزايش است. همراه بودهدرصدي  32/0 كاهشبا نيز 

درصدي نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به  03/0مسكوك در دست اشخاص منجر به كاهش 
  ماه شده است. مهرنقدينگي در 

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

  مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي

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

  سازد.حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص را از كل نقدينگي در طول زمان، ممكن مي
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  هاي شاپرك و نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگيمقايسه نسبت ارزش تراكنش  2-1شكل 

سال  مهرتا  1392هاي شاپرك به نقدينگي در طول مدت مورد بررسي (ابتداي سال روند نسبت ارزش تراكنش
ماه  مهردرصد در  21/10به  1392درصد در فروردين ماه  61/6) داراي برايند صعودي بوده است و از 1396
افزايش يافته است. اين در حالي است كه درصد اسكناس و مسكوك به نقدينگي در طول اين مدت  1396

گسترش نفوذ درصد رسيده است. به عبارت ديگر،  45/2درصد به  07/6روندي در مجموع كاهشي داشته و از 
به نقدينگي در مدت مورد  مسكوكاسكناس و  درصدي نسبت 60/3يكي از دلايل كاهش ابزارهاي پذيرش، 

ز كاهش اين نسبت يكي ا رود اين روند كاهشي همچنان تداوم داشته باشد.بررسي بوده است كه انتظار مي
بوده و باعث شده براي بازه زماني اخير در  3نقدينگي تركيب سازيعوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم

راي پرداخت و بخشي از نياز به پول فيزيكي ب قتصاد كشور تزريق شودتامين نقدينگي، پول پرقدرت كمتري به ا
هاي لازم توسط شبكه پرداخت الكترونيك كارت جبران بهاي كالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زيرساخت

  شود.
  

                                                 

 
 منظور كاهش سهم پول پرقدرت از تركيب نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده است. 3
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  در طول زمان GDPهاي شاپرك و بررسي ارزش تراكنش .1,2
ورت هاي صبر اساس انتظارات و در حالت عمومي، رابطه مستقيمي بين تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

شود. پرداخت مي الكترونيكي و يا نقدي صورتگرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا كه بهاي كالاي مورد تقاضا به 
قاضا، ساير عوامل، بر ت و يسياسي، اوضاع ركود و رونق اقتصاداز قبيل تورم، نرخ بهره،  يعواملاز سوي ديگر 
مصرفي آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در يك اقتصاد ركودي، با كاهش تقاضا و خريد عادات و رفتار 

كالاها و خدمات، انتظار بر آن است كه پرداخت وجوه چه به صورت نقدي و چه به صورت الكترونيكي در 
  مجموع كاهش يابد. 

هاي الكترونيك كارتي، به تنهايي عملكرد شركت شاپرك و يا اعتماد افراد ديگر روند ارزش پرداختبه عبارت 
ي را با هاي كارتجامعه به صنعت پرداخت الكترونيك كارتي را نشان نداده و لازم است بررسي ارزش تراكنش

ت به توليد ناخالص داخلي هاي ركود و رونق اقتصادي كشور و نسبو دوره 4هاي تجاريتوجه به وضعيت سيكل
  مورد تحليل قرار داد.

  

  
  

  

                                                 

 
 ينه اگر آن است كيانآن كشور نما ياقتصاد يتاز سطح فعال ياريبه عنوان مع يهر كشور يناخالص داخل يدتول يخيروند تار يبررس 4

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

  
 

21 

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

هاي هاي جاري و ارزش تراكنشبه قيمت پايه بر حسب قيمت 5روند توليد ناخالص داخلي 3-1در شكل شماره 
   6ت فصلي ترسيم شده است.به صور 1395زمستان لغايت  1393شبكه شاپرك از تابستان سال 

  
  هاي شاپركو ارزش تراكنش GDPمقايسه روند   3-1شكل 

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

ها از ارزش توليد ناخالص بهاي همه انواع كالا، چه نهايي و چه واسط است، امكان بالاتر رفتن ارزش تراكنش
هاي شاپرك از ميزان توليد ناخالص داخلي در برخي برههداخلي وجود داشته كه به اين دليل ارزش تراكنش

  زماني بيشتر است.  هاي
  

                                                 

 
  .4-2-7رجوع شود به پيوست  5
هاي منتشره گزارش سه ماهه نماگرهاي اقتصادي اخذ شده است. در گزارش آمار توليد ناخالص داخلي از سايت بانك مركزي ج.ا.ا. و از 6

  .باشدمي 1395سه ماهه زمستان سال بانك مركزي ج.ا.ا. آخرين اطلاعات موجود براي توليد ناخالص داخلي به صورت فصلي، مربوط به 

000,000,1
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GDP به قيمت جاري و پايه ارزش تراكنش هاي شاپرك
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  در طول زمان GDPهاي شاپرك و بررسي ارزش تراكنش .1,2
ورت هاي صبر اساس انتظارات و در حالت عمومي، رابطه مستقيمي بين تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

شود. پرداخت مي الكترونيكي و يا نقدي صورتگرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا كه بهاي كالاي مورد تقاضا به 
قاضا، ساير عوامل، بر ت و يسياسي، اوضاع ركود و رونق اقتصاداز قبيل تورم، نرخ بهره،  يعواملاز سوي ديگر 
مصرفي آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در يك اقتصاد ركودي، با كاهش تقاضا و خريد عادات و رفتار 

كالاها و خدمات، انتظار بر آن است كه پرداخت وجوه چه به صورت نقدي و چه به صورت الكترونيكي در 
  مجموع كاهش يابد. 

هاي الكترونيك كارتي، به تنهايي عملكرد شركت شاپرك و يا اعتماد افراد ديگر روند ارزش پرداختبه عبارت 
ي را با هاي كارتجامعه به صنعت پرداخت الكترونيك كارتي را نشان نداده و لازم است بررسي ارزش تراكنش

ت به توليد ناخالص داخلي هاي ركود و رونق اقتصادي كشور و نسبو دوره 4هاي تجاريتوجه به وضعيت سيكل
  مورد تحليل قرار داد.

  

  
  

  

                                                 

 
 ينه اگر آن است كيانآن كشور نما ياقتصاد يتاز سطح فعال ياريبه عنوان مع يهر كشور يناخالص داخل يدتول يخيروند تار يبررس 4

 وفند.معر يتجار هايسيكلبه  ياقتصاد ياتنوسانات در ادب ينروند رشد بلندمدت نوسان كرده است. ا يكها، حول در طول سال يرمتغ
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هاي شاپرك و توليد قياس روند فصلي ارزش تراكنش .1,2,1
  ناخالص داخلي

هاي هاي جاري و ارزش تراكنشبه قيمت پايه بر حسب قيمت 5روند توليد ناخالص داخلي 3-1در شكل شماره 
   6ت فصلي ترسيم شده است.به صور 1395زمستان لغايت  1393شبكه شاپرك از تابستان سال 

  
  هاي شاپركو ارزش تراكنش GDPمقايسه روند   3-1شكل 

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

ها از ارزش توليد ناخالص بهاي همه انواع كالا، چه نهايي و چه واسط است، امكان بالاتر رفتن ارزش تراكنش
هاي شاپرك از ميزان توليد ناخالص داخلي در برخي برههداخلي وجود داشته كه به اين دليل ارزش تراكنش

  زماني بيشتر است.  هاي
  

                                                 

 
  .4-2-7رجوع شود به پيوست  5
هاي منتشره گزارش سه ماهه نماگرهاي اقتصادي اخذ شده است. در گزارش آمار توليد ناخالص داخلي از سايت بانك مركزي ج.ا.ا. و از 6

  .باشدمي 1395سه ماهه زمستان سال بانك مركزي ج.ا.ا. آخرين اطلاعات موجود براي توليد ناخالص داخلي به صورت فصلي، مربوط به 
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  GDP هاي  شاپرك بهنسبت ارزش تراكنش .1,2,2
، شاخصي جهت نشان دادن گستره GDP هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارتي به نسبت ارزش تراكنش

ارائه  5-1در جدول  7فعاليت شبكه شاپرك با توجه به اندازه اقتصاد ملي است. آمار اين شاخص در طول زمان
توسط بانك  1390به سال  1383از سال  GDPدول با توجه به تغيير سال پايه محاسبه شده است. ارقام اين ج

هاي گذشته اعلام شده در شماره GDPمركزي ج.ا.ا. مورد بازنگري قرار گرفته است و دليل وجود اختلاف در 
  باشد.گزارش اقتصادي شاپرك با اين گزارش نيز همين مهم مي

 GDPهاي الكترونيك كارتي به نسبت ارزش پرداخت  3-1جدول 

  دوره
GDP  

  (ميليون ريال)
هاي شاپركارزش تراكنش

  (ميليون ريال)
هها بنسبت ارزش تراكنش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 %129/20 4،159،051،939/96 3،219،000،000  1395زمستان 

شود و به دليل جلوگيري از محاسبات چند باره ارزش كالاها، صرفا ارزش مبادلات كالاها و محصولات نهايي لحاظ مي GDP*در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادلات الكترونيكي ممكن است به دليل محاسبات ارزش مبادلات كالاهاي اي لحاظ نميارزش مبادلات كالاهاي واسطه

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

  

                                                 

 
 1395زمستان هاي منتشره بانك مركزي ج.ا.ا. آخرين اطلاعات موجود براي توليد ناخالص داخلي به صورت فصلي، مربوط به در گزارش7 

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

  
  GDPهاي شاپرك به نسبت ارزش تراكنش  4-1شكل 

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

  داخت شده است.در تبادلات مالي به صورت الكترونيكي پر
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 %129/20 4،159،051،939/96 3،219،000،000  1395زمستان 
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  1396ماه  آذرهاي عملكردي شاپرك در شاخص .2
فعاليت و عملكرد پذيرندگي در كل شبكه پرداخت الكترونيك كارت در اين بخش بررسي شده است. اين بخش 

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

  

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

هاي پذيرش و سهم هر يك از انواع خدمات پرداخت الكترونيك كارت (خريد كالا و خدمات، هر يك از ابزار
  .شودهايي بررسي ميگيري) با ارائه شاخصپرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه و مانده
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  شاپرك هايتراكنش تعداد و ارزش آمار .2,1,1
ميليارد ريال در شبكه الكترونيك پرداخت  هزار 1،505با ارزش  ميليون تراكنش 1،443بالغ بر  1396ماه  آذردر 

درصدي در ارزش  19/8 افزايش درصدي در تعداد و 44/3افزايش ماه  آبانكارت پردازش شده كه نسبت به 
و درصد  1396ماه  آذرو  آبانشاپرك در  هايتراكنشآمار تعداد و ارزش  1-2جدول ريالي داشته است. در 

   .تغييرات آن درج شده است

   شاپرك هايتراكنشمقايسه آمار ماهانه  1-2جدول   

 درصد تغييرات 1396 آذر 1396 آبان نوع

 %3/44 1،443،291،204 1،395،281،210  تعداد تراكنش

 %8/19 1،505،104،726 1،391،161،427 مبلغ تراكنش (ميليون ريال)

  

تغييرات  و درصد 1396 آذر ،1395 آذرشاپرك در  هايتراكنشحاوي آمار تعداد و ارزش  2-2جدول همچنين 
  باشد.آن مي

  1395سال  شاپرك نسبت به ماه مشابه هايتراكنشمقايسه آمار  2-2جدول 

1395 آذر نوع 1396 آذر   درصد تغييرات 

  %35/04 1،443،291،204 1،068،783،961 تعداد تراكنش
 %26/47 1،505،104،726 1،190،091،519 مبلغ تراكنش (ميليون ريال)

  

از نظر تعدادي  1395به نسبت ماه مشابه سال  1396ماه  آذر هايتراكنش 2-2جدول بر اساس مندرجات 
ها ناشي درصد رشد داشته است. اما بخشي از رشد ارزش ريالي تراكنش 47/26درصد و از نظر ريالي  04/35

 هايتراكنشتعداد و مبلغ رشد ست. از جمله ساير عوامل تاثير گذار بر از تورم در مدت مورد بررسي بوده ا
-تعداد ابزارهاي پذيرش، دارندگان كارت، كارت و افزايش ميل به استفاده از شيوهافزايش توان به شاپرك، مي

 هاي مختلف پرداخت الكترونيكي به جاي استفاده از پول فيزيكي، اشاره نمود.
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  شاپركي هايتراكنشرشد حقيقي ارزش  .2,1,2
كنند. به هاي ارزشي و مبلغي را به صورت حقيقي بررسي ميهاي قابل اتكا، متغيردر اقتصاد براي ارائه تحليل

هاي اشتباه و انحراف زدايي نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم8اين مفهوم كه متغير ارزشي اسمي
 9يقيها، بيان آن به صورت رشد حقتر براي بيان رشد ارزش تراكنشمناسبگيري نشود. لذا شاخص در تصميم

   .باشدزدايي شده ميو تورم

  شبكه شاپرك هايتراكنشمقايسه رشد اسمي و حقيقي ارزش ماهانه  3-2جدول 

  هاارزش تراكنش
 (ميليون ريال)

  رصد تغييراتد  1396 آذر  1396 آبان

 %8/19 1،505،104،726/30 1،391،161،426/62  هاارزش اسمي تراكنش

 %6/16 13،450،444/38 12،669،958/35 هاارزش حقيقي تراكنش

 CPI (* 109/80 111/90 1/91%( ها و خدمات مصرفيشاخص كل بهاي كالا
مار باشد. (مرجع آمصرفي در دو ماه متوالي بيانگر نرخ تورم ماهانه ميها و خدمات *نرخ تورم ماهانه: درصد تغييرات شاخص كل بهاي كالا

CPI( .سايت بانك مركزي ج.ا.ا :  
  

  

 افزايشماه  آباننسبت به  1396ماه  آذر هايتراكنش يارزش اسمدهد نشان مي 3-2جدول كه  گونههمان
 16/6 نيز افزايش 1396ماه  آذرها در درصدي داشته و اين در حالي است كه ارزش حقيقي تراكنش 19/8

شاپركي بدون در نظر  هايتراكنشها در واقع ارزش حقيقي تراكنش درصدي را تجربه نموده است. ارزش
 شاپركي كه نسبت به نرخ تورم خالص سازي هايتراكنشباشد. به عبارت ديگر ارزش گرفتن اثرات تورم مي

  دهد.شاپركي را تشكيل مي هايتراكنش يقيحقارزش  ،شده است

اپرك شبكه ش هايتراكنشبين رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش  ايمقايسه 4-2جدول در ادامه طي 
  آورده شده است.

                                                 

 
  هاي شاپرك با احتساب نرخ تورم (مبلغ معمول گزارش شده)ارزش تراكنش 8
به قيمت   (CPI)ها و خدمات مصرفيشاخص كل بهاي كالا براي محاسبه ارزش حقيقي،هاي شاپرك بدون اثرات تورم، ارزش تراكنش 9

   اخذ شده است. هاي اقتصاديو از بخش آماربه صورت ماهانه از سايت بانك مركزي ج.ا.ا.  1395سال پايه 
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كنند. به هاي ارزشي و مبلغي را به صورت حقيقي بررسي ميهاي قابل اتكا، متغيردر اقتصاد براي ارائه تحليل

هاي اشتباه و انحراف زدايي نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم8اين مفهوم كه متغير ارزشي اسمي
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   .باشدزدايي شده ميو تورم

  شبكه شاپرك هايتراكنشمقايسه رشد اسمي و حقيقي ارزش ماهانه  3-2جدول 

  هاارزش تراكنش
 (ميليون ريال)

  رصد تغييراتد  1396 آذر  1396 آبان

 %8/19 1،505،104،726/30 1،391،161،426/62  هاارزش اسمي تراكنش

 %6/16 13،450،444/38 12،669،958/35 هاارزش حقيقي تراكنش

 CPI (* 109/80 111/90 1/91%( ها و خدمات مصرفيشاخص كل بهاي كالا
مار باشد. (مرجع آمصرفي در دو ماه متوالي بيانگر نرخ تورم ماهانه ميها و خدمات *نرخ تورم ماهانه: درصد تغييرات شاخص كل بهاي كالا

CPI( .سايت بانك مركزي ج.ا.ا :  
  

  

 افزايشماه  آباننسبت به  1396ماه  آذر هايتراكنش يارزش اسمدهد نشان مي 3-2جدول كه  گونههمان
 16/6 نيز افزايش 1396ماه  آذرها در درصدي داشته و اين در حالي است كه ارزش حقيقي تراكنش 19/8

شاپركي بدون در نظر  هايتراكنشها در واقع ارزش حقيقي تراكنش درصدي را تجربه نموده است. ارزش
 شاپركي كه نسبت به نرخ تورم خالص سازي هايتراكنشباشد. به عبارت ديگر ارزش گرفتن اثرات تورم مي

  دهد.شاپركي را تشكيل مي هايتراكنش يقيحقارزش  ،شده است

اپرك شبكه ش هايتراكنشبين رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش  ايمقايسه 4-2جدول در ادامه طي 
  آورده شده است.

                                                 

 
  هاي شاپرك با احتساب نرخ تورم (مبلغ معمول گزارش شده)ارزش تراكنش 8
به قيمت   (CPI)ها و خدمات مصرفيشاخص كل بهاي كالا براي محاسبه ارزش حقيقي،هاي شاپرك بدون اثرات تورم، ارزش تراكنش 9

   اخذ شده است. هاي اقتصاديو از بخش آماربه صورت ماهانه از سايت بانك مركزي ج.ا.ا.  1395سال پايه 
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  شبكه شاپرك هايتراكنشمقايسه رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش  4-2جدول 

  هاارزش تراكنش   
 (ميليون ريال)

درصد تغييرات 1396 آذر  1395 آذر

ها ارزش اسمي تراكنش  1،190،091،518/58 1،505،104،726/30 26/47% 

هاارزش حقيقي تراكنش  11،701،981/50 13،450،444/38 14/94% 
 CPI( * 101/70 111/90 10/03%ها و خدمات مصرفي (كل بهاي كالاشاخص 

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

  

ها درصدي در ارزش اسمي تراكنش 47/26بيانگر رشد  4-2جدول مندرجات گردد، همانگونه كه مشاهده مي
توان آن را شاهدي براي افزايش استقبال عمومي از پرداخت الكترونيكي در قياس نقطه به نقطه بوده كه مي

به بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاس هاتراكنششود كه رشد حقيقي ارزش ين ملاحظه ميتفسير كرد. همچن
اقع شاپرك در و هايتراكنشهمانطور كه قبلا نيز اشاره گرديد ارزش حقيقي  باشد. درصد مي 65/7 شده است

   باشد.شاپرك بدون در نظر گرفتن اثرات تورمي مي هايتراكنشارزش 

  

  در توزيع ابزار پذيرش شاپركعملكرد شبكه  .2,1,3
 ابزار پذيرش"، "ابزار پذيرش اينترنتي"سه نوع شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) سوئيچ 
ك از اين تعداد هر يدر اين بخش كه  نمايدپشتيباني مي را "فروشگاهي كارتخوان يرشپذابزار  "و  "موبايلي

مورد الكترونيك كارتي  دسترسي و توسعه شبكه پرداخت راكنش،ابزارها، در كنار ساير عوامل نظير تعداد ت
  گيرد.بررسي قرار مي

 "10يستميفعال س"از تعداد ابزار تر، ه جهت قياس بهتر و تحليل دقيقب، ي پذيرشتعداد ابزارهامبحث بررسي در 
 آبانبا در قياس  1396 آذرهاي پذيرش فعال سيستمي در در اين راستا تعداد هر يك از ابزار استفاده شده است.

   ارائه شده است.  5-2جدول در  1396ماه 
                                                 

 
   ثبت شده است. "Y"باشد و در پايگاه داده شاپرك با وضعيت مهيا مي هاآنابزارهايي كه به لحاظ فني امكان انجام تراكنش بر روي  10

  
 

29 

 1396 آذرو  آبان –هاي پذيرش فعال سيستمي مقايسه تعداد هر يك از ابزار 5-2جدول 

 ابزار پذيرش
  تعداد ابزار فعال سيستمي

  رشد  1396 آذر  1396 آبان

 %2/05 645،159 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي

 %4/13 456،119 474،949 ابزار پذيرش موبايلي

 %3/42- 6،691،455 6،462،913 كارتخوان فروشگاهي

 %2/52- 7،792،733 7،596،229 مجموع ابزارها

  

  

درصدي را  -52/2رشد  1396ماه  آبانشاپركي در مجموع نسبت به تعداد ابزارهاي  5-2جدول بر اساس 
 13/4 و 05/2 رشدبه ترتيب ماه  آبانماه نسبت به  آذردر  موبايلي و اينترنتي اند. ابزارهاي پذيرشه نمودهبتجر

درصدي  42/3و تعداد ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي در مدت مشابه با كاهش  اندنمودهدرصدي را تجربه 
  ارائه شده است. 6-2جدول در سهم بازار هر يك از ابزارها آمار در ادامه  همراه بوده است.

  1396 آذرو  آبان -هاي بازاريستمي از كل ابزارهاي پذيرش فعال سمقايسه سهم تعدادي هر يك از ابزار 6-2جدول 

  ابزار پذيرش
  1396ماه  آذر  1396ماه  آبان

  سهم از بازار  تعداد ابزارهاي فعال سيستمي  سهم از بازار  تعداد ابزارهاي فعال سيستمي

 %8/67 658،367 %8/28 645،159  ابزار پذيرش اينترنتي

 %6/25 474،949 %5/85 456،119  ابزار پذيرش موبايلي

 %85/08 6،462،913 %85/87 6،691،455 كارتخوان فروشگاهي

  %100/00 7،596،229 %100/00 7،792،733  مجموع ابزارها
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  شبكه شاپرك هايتراكنشمقايسه رشد حقيقي و اسمي نقطه به نقطه ارزش  4-2جدول 
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  اهعملكرد هر ابزار پذيرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراكنش .2,1,4
نشان داده شده  1-2شكل هاي پذيرش نيز شاخص ديگري است كه در هر يك از ابزار هايتراكنشسهم 

درصدي، بيشترين تعداد تراكنش را در  18/88است. همانطور كه مشخص است كارتخوان فروشگاهي با سهم 
هاي ب در جايگاهيهاي پذيرش داشته است و ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتبين ساير ابزار

  اند.بعدي قرار گرفته

  
  1396 آذر -ها هاي پذيرش از تعداد تراكنشسهم هريك از ابزار 1-2شكل 

ن اختيار ابزار كارتخواشاپركي در  هايتراكنشبيشترين سهم بازار همانگونه كه در شكل مشخص است، 
 نش بر روي ابزار پذيرشوجود محدوديت انجام تراك مانند عواملي كه حالي است. اين در باشدميفروشگاهي 

زات مكمل به تجهياين ابزار ، عدم نياز اين ابزار ، فراگير بودنموبايلي، تعداد بالاي ابزار كارتخوان فروشگاهي
داد عوامل تاثير گذار بر تع ز جملهتوان امي و عواملي از اين دست راديگر نظير كامپيوتر يا گوشي موبايل 

ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي دانست. اين در حالي است كه به منظور استفاده از ابزار پذيرش  هايتراكنش
اينترنتي، به بستر اينترنتي امن و در استفاده از ابزار پذيرش موبايل به وجود دستگاه گوشي تلفن همراه نياز 

متوسط تعداد تراكنش به ازاي هر گام خريد در دسترس همگان قرار نداشته باشد. باشد كه ممكن است هنمي
  .باشدقابل ملاحظه ميبه خوبي  7-2جدول در  يك از ابزارها

  

كارتخوان 
فروشگاهي
88.18%

ابزار پذيرش 
اينترنتي
3.40%

ابزار پذيرش 
موبايلي
8.42%
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  1396 آذر -هاي پذيرش فعال سيستمي ابزار ها به ازاي هر يك ازشاخص تعداد متوسط تراكنش 7-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

تعداد تراكنش به ازاي هر   هاتعداد تراكنش  سيستمي
  ابزار 

 74 49،024،232 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي

موبايليابزار پذيرش   474،949 121،552،980 256 

 1،272،713،992 197 6،462،913 كارتخوان فروشگاهي

 1،443،291،204 190 7،596،229  مجموع ابزارها

  

باشد كه اين تعداد نسبت به تراكنش مي 190،  1396ماه  آذرشاپركي در متوسط تراكنش هر ابزار پذيرش 
متوسط  كاهشدرصدي) را تجربه نموده است. بيشترين  15/6واحدي ( 11 افزايش مقدار مشابه در ماه گذشته

تعداد  NFCباشد. با توجه به گسترش فعاليت ابزارهاي مي پذيرش موبايليتعداد تراكنش مربوط به ابزار 
ده ها در شبكه به كار گرفته شهاي اخير كه اين دست از پرداختدر ماهابزار پذيرش موبايلي نيز  هايتراكنش

درصدي  20/10هاي موبايلي با كاهش ماه متوسط تعداد تراكنش آذرباشد. در داراي نوسانات فراوان مياست 
متوسط تعداد تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي  تراكنش رسيده است. 256ماه  به  آبانتراكنش در   285از 
 . در مقابلهمراه بوده استدرصدي  20/18با افزايش تراكنش بوده كه اين مقدار نسبت به ماه گذشته  74

عدد  197ماه به  آباندرصدي نسبت به  61/7ابزار كارتخوان فروشگاهي با افزايش  متوسط تعداد تراكنش هر
  ماه رسيده است. آذردر 

ها به ازاي هر ابزار پذيرش فعال سيستمي به بررسي شاخص متوسط مبلغ تراكنش 8-2جدول در ادامه طي 
  پرداخته شده است.

  1396 آذر -پذيرش فعال سيستمي هاي ابزار ها به ازاي هرمتوسط مبلغ تراكنششاخص  8-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

  سيستمي
ها مجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
 هر هايتراكنشسرانه مبلغ 

 ابزار پذيرش (ميليون ريال)

 114،214،900 173/48 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي
 8،352،442 17/59 474،949 ابزار پذيرش موبايلي

 1،382،537،385 213/92 6،462،913 كارتخوان فروشگاهي
 1،505،104،726 198/14 7،596،229 مجموع ابزارها
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زات مكمل به تجهياين ابزار ، عدم نياز اين ابزار ، فراگير بودنموبايلي، تعداد بالاي ابزار كارتخوان فروشگاهي
داد عوامل تاثير گذار بر تع ز جملهتوان امي و عواملي از اين دست راديگر نظير كامپيوتر يا گوشي موبايل 

ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي دانست. اين در حالي است كه به منظور استفاده از ابزار پذيرش  هايتراكنش
اينترنتي، به بستر اينترنتي امن و در استفاده از ابزار پذيرش موبايل به وجود دستگاه گوشي تلفن همراه نياز 

متوسط تعداد تراكنش به ازاي هر گام خريد در دسترس همگان قرار نداشته باشد. باشد كه ممكن است هنمي
  .باشدقابل ملاحظه ميبه خوبي  7-2جدول در  يك از ابزارها
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  1396 آذر -هاي پذيرش فعال سيستمي ابزار ها به ازاي هر يك ازشاخص تعداد متوسط تراكنش 7-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

تعداد تراكنش به ازاي هر   هاتعداد تراكنش  سيستمي
  ابزار 

 74 49،024،232 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي

موبايليابزار پذيرش   474،949 121،552،980 256 

 1،272،713،992 197 6،462،913 كارتخوان فروشگاهي

 1،443،291،204 190 7،596،229  مجموع ابزارها

  

باشد كه اين تعداد نسبت به تراكنش مي 190،  1396ماه  آذرشاپركي در متوسط تراكنش هر ابزار پذيرش 
متوسط  كاهشدرصدي) را تجربه نموده است. بيشترين  15/6واحدي ( 11 افزايش مقدار مشابه در ماه گذشته

تعداد  NFCباشد. با توجه به گسترش فعاليت ابزارهاي مي پذيرش موبايليتعداد تراكنش مربوط به ابزار 
ده ها در شبكه به كار گرفته شهاي اخير كه اين دست از پرداختدر ماهابزار پذيرش موبايلي نيز  هايتراكنش

درصدي  20/10هاي موبايلي با كاهش ماه متوسط تعداد تراكنش آذرباشد. در داراي نوسانات فراوان مياست 
متوسط تعداد تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي  تراكنش رسيده است. 256ماه  به  آبانتراكنش در   285از 
 . در مقابلهمراه بوده استدرصدي  20/18با افزايش تراكنش بوده كه اين مقدار نسبت به ماه گذشته  74

عدد  197ماه به  آباندرصدي نسبت به  61/7ابزار كارتخوان فروشگاهي با افزايش  متوسط تعداد تراكنش هر
  ماه رسيده است. آذردر 

ها به ازاي هر ابزار پذيرش فعال سيستمي به بررسي شاخص متوسط مبلغ تراكنش 8-2جدول در ادامه طي 
  پرداخته شده است.

  1396 آذر -پذيرش فعال سيستمي هاي ابزار ها به ازاي هرمتوسط مبلغ تراكنششاخص  8-2جدول 

 ابزار پذيرش
تعداد ابزارهاي فعال 

  سيستمي
ها مجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
 هر هايتراكنشسرانه مبلغ 

 ابزار پذيرش (ميليون ريال)

 114،214،900 173/48 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي
 8،352،442 17/59 474،949 ابزار پذيرش موبايلي

 1،382،537،385 213/92 6،462،913 كارتخوان فروشگاهي
 1،505،104،726 198/14 7،596،229 مجموع ابزارها
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با ته نسبت به ماه گذش ي پذيرش اينترنتي و كارتخوان فروشگاهيابزارهاماه متوسط كاركرد مبلغي  آذردر 
 55/22 افزايشماه با  آذرمبلغ كاركرد هر ابزار كارتخوان فروشگاهي در  . متوسطافزايش همراه بوده است

 54/14 زايشافبلغ كاركرد هر ابزار اينترنتي نيز با ميليون ريال رسيده است. متوسط م 92/213ميليون ريالي به 
ماه رسيده است. متوسط مبلغ  آذرميليون ريال به ازاي هر ابزار در  48/173ماه به  آبانميليون ريالي نسبت به 

باشد كه اين ميليون ريال مي 59/17نزديك به  8-2جدول كاركرد هر ابزار پذيرش موبايلي نيز با توجه به 
   را تجربه نموده است. هشكاميليون ريال  15/0ماه  آبانميزان نيز نسبت 

حاوي اطلاعات متوسط مبلغ هر تراكنش در هر يك از ابزارهاي  9-2جدول گردد، همانگونه كه مشاهده مي
ابزار پذيرش موبايلي به طور متوسط كمترين ارزش ريالي را  هايتراكنشپذيرش است. بر اساس اين جدول 

  به نخست را دارد.داشته و ابزار پذيرش اينترنتي از اين منظر رت

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

 ابزار پذيرش
  هاتعداد تراكنش

  (ميليون ريال)
 هامجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
متوسط مبلغ هر تراكنش در 

  ريال) هر ابزار(ميليون

  49،024،232 114،214،900 2/33  ابزار پذيرش اينترنتي

 121،552،980 8،352،442 0/07 ابزار پذيرش موبايلي

 1/09  1،272،713،992 1،382،537،385 كارتخوان فروشگاهي

 1،443،291،204 1،505،104،726 1/04 مجموع ابزارها

  

 1396 آذرو  آبانهاي هر ابزار پذيرش، در ماه هايتراكنشتغييرات سهم تعدادي و مبلغي  اطلاعات مربوط به
  ترسيم شده است. 2-2شكل در 
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 1396 آذرو  آبان –هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنشمقايسه سهم مبلغي و تعدادي  2-2شكل 

  

اه م آذردر  اينترتيابزار پذيرش  هايتراكنشتعداد و مبلغ سهم شود، حظه ميملا 2-2شكل در همانگونه كه 
پذيرش ابزار  هايتراكنشدرصدي داشته است. تعداد  22/0و  50/0 افزايشماه به ترتيب  آباننسبت  1396
درصدي را تجربه نموده است و اين در حالي است كه مبلغ  89/0 كاهشماه  آبانماه نسبت به  آذردر  موبايلي
درصدي داشته است. در بررسي تعداد و مبلغ  03/0 كاهشدر مدت مشابه  نيز اين ابزار هايتراكنش
درصدي  19/0 هشكاها و تراكنش تعداددرصدي در  39/0 افزايش نيز كارتخوان فروشگاهيابزار  هايتراكنش

  باشد.مشهود مي هاتراكنش مبلغدر 

و مقايسه  1396 آذرها به ازاي هر نوع ابزار پذيرش براي تغييرات سهم تعدادي و مبلغي تراكنش 3-2شكل 
  دهند. را نشان مي 1395 آذرآن با 
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با ته نسبت به ماه گذش ي پذيرش اينترنتي و كارتخوان فروشگاهيابزارهاماه متوسط كاركرد مبلغي  آذردر 
 55/22 افزايشماه با  آذرمبلغ كاركرد هر ابزار كارتخوان فروشگاهي در  . متوسطافزايش همراه بوده است

 54/14 زايشافبلغ كاركرد هر ابزار اينترنتي نيز با ميليون ريال رسيده است. متوسط م 92/213ميليون ريالي به 
ماه رسيده است. متوسط مبلغ  آذرميليون ريال به ازاي هر ابزار در  48/173ماه به  آبانميليون ريالي نسبت به 

باشد كه اين ميليون ريال مي 59/17نزديك به  8-2جدول كاركرد هر ابزار پذيرش موبايلي نيز با توجه به 
   را تجربه نموده است. هشكاميليون ريال  15/0ماه  آبانميزان نيز نسبت 

حاوي اطلاعات متوسط مبلغ هر تراكنش در هر يك از ابزارهاي  9-2جدول گردد، همانگونه كه مشاهده مي
ابزار پذيرش موبايلي به طور متوسط كمترين ارزش ريالي را  هايتراكنشپذيرش است. بر اساس اين جدول 

  به نخست را دارد.داشته و ابزار پذيرش اينترنتي از اين منظر رت

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

 ابزار پذيرش
  هاتعداد تراكنش

  (ميليون ريال)
 هامجموع مبلغ تراكنش

  (ميليون ريال)
متوسط مبلغ هر تراكنش در 

  ريال) هر ابزار(ميليون

  49،024،232 114،214،900 2/33  ابزار پذيرش اينترنتي

 121،552،980 8،352،442 0/07 ابزار پذيرش موبايلي

 1/09  1،272،713،992 1،382،537،385 كارتخوان فروشگاهي

 1،443،291،204 1،505،104،726 1/04 مجموع ابزارها

  

 1396 آذرو  آبانهاي هر ابزار پذيرش، در ماه هايتراكنشتغييرات سهم تعدادي و مبلغي  اطلاعات مربوط به
  ترسيم شده است. 2-2شكل در 
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 1396 آذرو  آبان –هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنشمقايسه سهم مبلغي و تعدادي  2-2شكل 

  

اه م آذردر  اينترتيابزار پذيرش  هايتراكنشتعداد و مبلغ سهم شود، حظه ميملا 2-2شكل در همانگونه كه 
پذيرش ابزار  هايتراكنشدرصدي داشته است. تعداد  22/0و  50/0 افزايشماه به ترتيب  آباننسبت  1396
درصدي را تجربه نموده است و اين در حالي است كه مبلغ  89/0 كاهشماه  آبانماه نسبت به  آذردر  موبايلي
درصدي داشته است. در بررسي تعداد و مبلغ  03/0 كاهشدر مدت مشابه  نيز اين ابزار هايتراكنش
درصدي  19/0 هشكاها و تراكنش تعداددرصدي در  39/0 افزايش نيز كارتخوان فروشگاهيابزار  هايتراكنش

  باشد.مشهود مي هاتراكنش مبلغدر 

و مقايسه  1396 آذرها به ازاي هر نوع ابزار پذيرش براي تغييرات سهم تعدادي و مبلغي تراكنش 3-2شكل 
  دهند. را نشان مي 1395 آذرآن با 
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 1396 آذرو  1395 آذر -هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنشمقايسه سهم مبلغي و تعدادي  3-2شكل 

هاي ابزار پذيرش اينترنتي در آذر ماه نسبت تعداد و مبلغ تراكنشگردد، مشاهده مي 3-2شكل همانگونه كه در 
هاي ابزار پذيرش درصدي همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراكنش 31/0و  69/0آبان ماه به ترتيب با افزايش 

درصدي همراه بوده است. همچنين  39/0درصدي و كاهش  84/0به ترتيب با افزايش ي كارتخوان فروشگاه
هاي درصدي همراه بوده و مبلغ تراكنش 53/1در زمان مشابه تعداد تراكنش ابزار پذيرش موبايلي با كاهش 

  درصدي همراه بوده است. 08/0اين ابزار نيز با افزايش 

  

  خدمت نوع ازاي به شاپرك عملكرد .2,1,5
 "رداخت قبض و خريد شارژپ، ""و خدمات	خريد كالا"خدمت سه  رداخت الكترونيك كارتيشبكه پ

  نمايد.را به جامعه ارائه مي "گيريمانده"و

ارائه شده را در به ترتيب نسبت تعدادي و مبلغي هر يك از انواع خدمات  5-2شكل و  4-2شكل  در اين راستا
   د.دهكل شبكه پرداخت نشان مي

خدمات ارائه شده توسط شبكه شاپرك از نوع  درصد 36/78، 1396ماه  آذرمبين آن است كه در  4-2شكل 
 25/0 كاهشنسبت به ماه گذشته اين سهم  6-2شكل با توجه به بوده كه  "خريد كالا و خدمات"خدمت 
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درصد سهم، كمترين سهم  04/6با  "گيريمانده"خدمت گردد، همانگونه كه مشاهده ميداشته است.  درصدي
  داشته است.در بين خدمات ارائه شده از كل خدمات 

  
   1396 آذر -ي انواع خدمات ارائه شده شاپرك سهم تعداد 4-2شكل 

 آذردرصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه  81/95دهد كه نشان مي 5-2شكل گردد، همانگونه كه مشاهده مي
ر بنيز به دليل عدم اثر مالي  "گيريمانده" خدمت بوده است و "خريد كالا و خدمات"مربوط به خدمت  1396
  شبكه پرداخت، سهم مبلغي صفر را دارا بوده است. هايتراكنشمبلغ 

  
   1396 آذر -ها سهم انواع خدمات از مبلغ تراكنش 5-2شكل 
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 1396 آذرو  1395 آذر -هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنشمقايسه سهم مبلغي و تعدادي  3-2شكل 

هاي ابزار پذيرش اينترنتي در آذر ماه نسبت تعداد و مبلغ تراكنشگردد، مشاهده مي 3-2شكل همانگونه كه در 
هاي ابزار پذيرش درصدي همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراكنش 31/0و  69/0آبان ماه به ترتيب با افزايش 

درصدي همراه بوده است. همچنين  39/0درصدي و كاهش  84/0به ترتيب با افزايش ي كارتخوان فروشگاه
هاي درصدي همراه بوده و مبلغ تراكنش 53/1در زمان مشابه تعداد تراكنش ابزار پذيرش موبايلي با كاهش 

  درصدي همراه بوده است. 08/0اين ابزار نيز با افزايش 

  

  خدمت نوع ازاي به شاپرك عملكرد .2,1,5
 "رداخت قبض و خريد شارژپ، ""و خدمات	خريد كالا"خدمت سه  رداخت الكترونيك كارتيشبكه پ

  نمايد.را به جامعه ارائه مي "گيريمانده"و

ارائه شده را در به ترتيب نسبت تعدادي و مبلغي هر يك از انواع خدمات  5-2شكل و  4-2شكل  در اين راستا
   د.دهكل شبكه پرداخت نشان مي

خدمات ارائه شده توسط شبكه شاپرك از نوع  درصد 36/78، 1396ماه  آذرمبين آن است كه در  4-2شكل 
 25/0 كاهشنسبت به ماه گذشته اين سهم  6-2شكل با توجه به بوده كه  "خريد كالا و خدمات"خدمت 
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درصد سهم، كمترين سهم  04/6با  "گيريمانده"خدمت گردد، همانگونه كه مشاهده ميداشته است.  درصدي
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ترسيم شده است. دو شكل  6-2شكل بررسي تغييرات تعدادي و مبلغي در انواع خدمات به صورت ماهانه، براي 
اي اختلاف سهم خدمات در اين دوره يك ماهه را هاي ميلهاي سهم هر يك از خدمات از كل و شكلدايره

  دهد. نشان مي
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 تهكاس "پرداخت قبض و خريد شارژ" هايتراكنشمبلغي  سهم ازيافته  افزايشكه ميزان  همراه بوده است
  شده است.

  . بررسي شده است 1395ماه  آذراين موضوع در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته يعني  7-2شكل در 

  
  1396 آذر و 1395 آذر -بت مبلغي و تعدادي انواع خدمات مقايسه نس  7-2شكل 

  

خريد كالا و " هايتراكنش عداددرصدي سهم ت 39/5رشد  عليرغم شودملاحظه مي 7-2شكل بر اساس 
پرداخت " هايتراكنشداشته است. تعداد  كاهشدرصد  84/0 ميزان  ، سهم مبلغي آن1396ماه  آذردر  "خدمات

همچنين تعداد  درصدي همراه بوده است. 24/2نيز در قياس نقطه به نقطه با  كاهش  "قبض و خريد شارژ
  درصدي را تجربه نموده است. 15/3گيري نيز كاهش مانده هايتراكنش
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  ايمنطقهنفوذ  .2,2
ن هر ابزار در كل كشور و در هر استا هايتراكنشهاي پذيرش و تعداد ابزار اي بيانگر سرانهشاخص نفوذ منطقه

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

  

  سيستمي ضريب نفوذ ابزار پذيرش فعال .2,2,1
فرد  10،000هاي پذيرش فعال سيستمي شبكه شاپرك و سرانه آن به ازاي هر آمار تعداد كل هر يك از ابزار

ارائه   10-2جدول در كننده خدمات كارت در كل كشور (ضريب نفوذ ابزار پذيرش) مصرف 11سال 18بالاي 
  شده است.

ابزار  79/1،296ماه  آذرهاي پذيرش فعال سيستمي در ع ابزارشود ضريب نفوذ مجموميهمانطور كه ملاحظه 
خوان ها متعلق به كارتسال در كشور بوده است. بيشترين ميزان نفوذ اين ابزار 18فرد بالاي  10،000به ازاي هر 

به باشد و كمترين آن در كشور ميسال  18فرد بالاي  10،000عدد به ازاي هر  32/1،103فروشگاهي با تعداد 
ابزار پذيرش موبايلي در كشور  1/81نفر صرفا  10،000ابزار پذيرش موبايلي اختصاص دارد كه به ازاي هر 

وجود دارد. شايان توجه است كه بر خلاف كارتخوان فروشگاهي، امكان دسترسي از نقاط مختلف كشور به ابزار 
خت وجوه يت پرداماه كه حالي استاين در ها ميسر بوده است. لي براي انجام پرداختپذيرش اينترنتي و موباي

مند حضور كارتخوان فروشگاهي كه نيازبا استفاده از ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به نسبت  ابزار پذيرش 
   باشد، متفاوت است.فيزيك كارت در محل مي

  

  

                                                 

 
از شبكه ملي آمار استخراج  3951از بخش نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال در هر استان،  سال 18آمار جمعيت افراد بالاي  11

  شده است. 
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  1396 آذر - سال 18فرد بالاي  10،000پذيرش فعال سيستمي در كشور به ازاي هر  هايضريب نفوذ ابزار 10-2جدول 

  پذيرش ابزار
 

 ابزار تعداد
 سال در 18جمعيت بالاي 

 كشور
ابزار به ازاي  ضريب نفوذ هر

  نفر 10،000هر 
 658،367 ابزار پذيرش اينترنتي

58،577،175 

112/39  

  474،949 81/08 ابزار پذيرش موبايلي

  6،462،913 1،103/32 كارتخوان فروشگاهي

  7،596،229 1،296/79 كل ابزارها

  

د سال كشور وجو 18هزار نفر جمعيت بالاي  10ابزار شاپركي به ازاي هر  1،296 نزديك به 1396ماه  آذردر 
 پذيرش اينترنتي وباشد. همچنين تعداد ابزار زار كارتخوان فروشگاهي مياب ابزار، 1،103دارد كه از اين تعداد 

  باشد.ابزار مي 81و  112سال در كشور به ترتيب  18ر بالاي هزار نف 10موبايلي نيز به ازاي هر 

  

  هاي پذيرش در كشورهر يك از ابزار هايتراكنشسرانه  .2,2,2
اي ها به ازهر يك از اين ابزار هايتراكنشهاي پذيرش و نيز سرانه هر يك از ابزار هايتراكنشمار تعداد آ

  ارائه گرديده است.  11-2جدول  در  سال جاري ماه آذرسال را در  18افراد بالاي 

  1396 آذر -كل كشور  سال 18هاي پذيرش به ازاي جمعيت بالاي هريك از ابزار هايتراكنشسرانه تعداد   11-2جدول 

در  سال 18جمعيت بالاي   هاتراكنشتعداد  ابزار پذيرش
هر ابزار هايتراكنشسرانه   كشور

 49،024،232 ابزار پذيرش اينترنتي

58،577،175 

0/84 

 2/08 121،552،980 ابزار پذيرش موبايلي

 21/73 1،272،713،992 كارتخوان فروشگاهي

 1،443،291،204 24/64  هاكل ابزار
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 64/24ماه سال جاري  آذرسال، در  18شود به ازاي هر فرد بالاي ملاحظه مي 11-2جدول همانطور كه در 
عدد تراكنش پرداخت الكترونيكي صورت گرفته است و بيشترين سرانه تعداد تراكنش متعلق به كارتخوان 

  سال بوده است.  18هر فرد بالاي  تراكنش براي 73/21اهي با فروشگ

  

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

هاي هاي پذيرش، تعداد و سرانه هر يك از ابزارنحوه توزيع و ميزان نفوذ ابزاربه منظور بررسي در اين بخش 
گيرد. شايان توجه است كه برخلاف كارتخوان د بررسي قرار ميهاي مختلف مورفعال سيستمي در استان

لزوما به منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از  هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزارفروشگاهي، خدمات 
نترنتي اي هاي پذيرشها فراهم است. بنابراين سرانه ابزارساير نقاط كشور نيز امكان استفاده از خدمات اين ابزار

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

جدول در ماه  آبان نسبت به 1396 ماه آذر ن درداراي بيشترين تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال و تغييرات آ
  ارائه شده است. 2-12

  1396 آذرو  آبان –پنج استان داراي بيشترين تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي  12-2جدول 

  درصد تغييرات  تغييراتميزان   1396 آذر  1396 آبان  نام استان

 %6/42- 95،152- 1،385،891 1،481،043 تهران

 %1/47- 7،484- 501،215 508،699 خراسان رضوي

 %2/32- 11،193- 470،947 482،140 اصفهان

 %2/25- 8،537- 371،209 379،746 فارس

 %1/39- 4،450- 314،674 319،124 خوزستان
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 خوزستانهاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و استانگردد، مشاهده مي 12-2جدول همانگونه كه در 
  . اندبوده 1396 آذروان فروشگاهي فعال در به ترتيب داراي بيشترين تعداد كارتخ

تغييرات تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر يك از  8-2شكل ، 12-2جدول بر اساس اطلاعات 
  دهد.نشان مي ماه آباننسبت به  1396ماه  آذرها را در استان

 

  1396 آباننسبت به ماه  1396 آذر - تغيير در تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان  8-2شكل 
 

‐ 009,1
‐ 506,1
‐ 623,1
‐ 756,1
‐ 899,1
‐ 950,1
‐ 334,2
‐ 521,2
‐ 675,2
‐ 050,3
‐ 184,3
‐ 232,3
‐ 438,3
‐ 810,3
‐ 850,3
‐ 927,3
‐ 019,4
‐ 057,4
‐ 095,4
‐ 097,4
‐ 285,4
‐ 450,4
‐ 162,6
‐ 516,6
‐ 484,7
‐ 653,7
‐ 537,8
‐ 562,8

‐ 516,10
‐ 193,11
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 64/24ماه سال جاري  آذرسال، در  18شود به ازاي هر فرد بالاي ملاحظه مي 11-2جدول همانطور كه در 
عدد تراكنش پرداخت الكترونيكي صورت گرفته است و بيشترين سرانه تعداد تراكنش متعلق به كارتخوان 

  سال بوده است.  18هر فرد بالاي  تراكنش براي 73/21اهي با فروشگ

  

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

هاي هاي پذيرش، تعداد و سرانه هر يك از ابزارنحوه توزيع و ميزان نفوذ ابزاربه منظور بررسي در اين بخش 
گيرد. شايان توجه است كه برخلاف كارتخوان د بررسي قرار ميهاي مختلف مورفعال سيستمي در استان

لزوما به منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از  هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزارفروشگاهي، خدمات 
نترنتي اي هاي پذيرشها فراهم است. بنابراين سرانه ابزارساير نقاط كشور نيز امكان استفاده از خدمات اين ابزار
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  ارائه شده است. 2-12

  1396 آذرو  آبان –پنج استان داراي بيشترين تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي  12-2جدول 

  درصد تغييرات  تغييراتميزان   1396 آذر  1396 آبان  نام استان
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 %2/25- 8،537- 371،209 379،746 فارس

 %1/39- 4،450- 314،674 319،124 خوزستان
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 خوزستانهاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و استانگردد، مشاهده مي 12-2جدول همانگونه كه در 
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  دهد.نشان مي ماه آباننسبت به  1396ماه  آذرها را در استان
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‐ 009,1
‐ 506,1
‐ 623,1
‐ 756,1
‐ 899,1
‐ 950,1
‐ 334,2
‐ 521,2
‐ 675,2
‐ 050,3
‐ 184,3
‐ 232,3
‐ 438,3
‐ 810,3
‐ 850,3
‐ 927,3
‐ 019,4
‐ 057,4
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وده و ب منفيها استان تمامي ماه در آبانفروشگاهي نسبت به  هايخوانكارتنرخ رشد تعداد  1396ماه  آذردر 
خراسان هاي باشد. استانعددي مي 95،152 كاهشبا  تهرانمتعلق به استان  كاهشتعداد  در اين بين بيشترين

پايانه كارتخوان   1،623و 1،506 ، 1،009 كاهشنيز به ترتيب با خراسان شمالي و چهارمحال و  ،جنوبي
  .اندصاص دادهرا به خود اخت كاهشفروشگاهي كمترين ميزان 

 دهد و مبين آن استهاي كشور را نشان ميتعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در استان 9-2شكل 
  است. دهها، در استان تهران توزيع شساير استانتعداد اين ابزار با اختلاف زيادي نسبت به كه همچنان بيشترين 

  
  1396 آذر - تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر استان  9-2شكل 

  

891,385,1
215,501

947,470
209,371

674,314
143,310

512,284
716,239

508,221
015,213
374,209

698,159
979,137
071,129
846,119
270,119
973,116
944,116
030,107
003,106
390,101

361,99
108,94
546,92

535,78
863,77
536,67
069,60
175,59
068,52
244,45

تهران
خراسان رضوي

اصفهان
فارس

خوزستان
مازندران

آذربايجان شرقي
البرز

آذربايجان غربي
كرمان
گيالن

هرمزگان
گلستان

يزد
سيستان و بلوچستان

كرمانشاه
كردستان
همدان
مركزي
بوشهر
لرستان
قزوين

قم
اردبيل

چهارمحال و بختياري
زنجان
سمنان

خراسان جنوبي
خراسان شمالي

كهگيلويه و بوير احمد
ايالم
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استفاده از خدمات پرداخت  يكه متقاض سال 18 يهر فرد بالا يبه ازا يكارتخوان فروشگاه يعدر ادامه توز
 يرشبزار پذا ينقرار گرفته است. اطلاعات مربوط به تعداد سرانه ا يهستند، در هر استان مورد بررس يكالكترون
  .ارائه شده است 13-2جدول كشور، در  يهااز استان يكسال در هر  18 يافراد بالا يبه ازا

  1396 آذرو  آبان –سال  18به ازاي افراد  بالاي  فروشگاهي فعال سيستمي هايخوانكارتتعداد سرانه استاني   13-2جدول 

  نام استان
 يسيستمتعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال 

  درصد تغييرات
  1396 آذر  1396 آبان

 %2/95- 0/161 0/166 يزد

 %6/42- 0/135 0/144 تهران

 %5/09- 0/134 0/141 هرمزگان

 %3/89- 0/128 0/133 بوشهر

 %4/50- 0/126 0/132 سمنان

 %2/06- 0/121 0/124 مازندران

 %2/32- 0/121 0/124 اصفهان

 %2/02- 0/116 0/119 چهارمحال و بختياري

 %4/20- 0/116 0/121 البرز

 %1/65- 0/114 0/116 خراسان جنوبي

 %1/47- 0/111 0/113 خراسان رضوي

 %3/34- 0/105 0/109 قزوين

 %4/91- 0/105 0/110 ايلام

 %4/27- 0/105 0/110 گلستان

 %3/52- 0/105 0/108 كهگيلويه و بوير احمد

 %1/26- 0/104 0/105 گيلان

 %2/25- 0/103 0/105 فارس

 %4/17- 0/102 0/107 قم

 %3/99- 0/100 0/104 زنجان
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 %4/27- 0/105 0/110 گلستان
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 %3/99- 0/100 0/104 زنجان
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  نام استان
 يسيستمتعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال 

  درصد تغييرات
  1396 آذر  1396 آبان

 %3/38- 0/099 0/103 كردستان

 %3/44- 0/099 0/103 مركزي

 %2/65- 0/099 0/102 اردبيل

 %2/48- 0/098 0/101 خراسان شمالي

 %1/41- 0/098 0/099 آذربايجان شرقي

 %3/47- 0/096 0/100 كرمان

 %1/39- 0/096 0/097 خوزستان

 %1/78- 0/095 0/097 آذربايجان غربي

 %3/19- 0/090 0/093 همدان

 %2/49- 0/081 0/083 كرمانشاه

 %1/70- 0/079 0/081 لرستان

 %1/60- 0/075 0/076 سيستان و بلوچستان

  

  

  باشد.قابل ملاحظه مي سرانه تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان 10-2شكل در 
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   1396 آذر -سال  18سرانه تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان به ازاي افراد بالاي   10-2شكل 

يزد، تهران  هايبه ترتيب به استانگردد، بيشترين تعداد سرانه كارتخوان فروشگاهي همانگونه كه مشاهده مي
 گرفته است. تعلقتان و كرمانشاه هاي سيستان و بلوچستان، لرسو كمترين آن به ترتيب به استانو هرمزگان 

 18اي جمعيت بالاز سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي هر استان  محاسباتلازم به ذكر است كه به منظور انجام 
 ، تعداد سرانه 1396ماه  آذراساس در  همين بر. استفاده شده است 1395سال كشور بر اساس سرشماري سال 

ابزار به ازاي هر  1،103سال ( 18عدد به ازاي هر فرد بالاي  1103/0در كل كشور كارتخوان فروشگاهي ابزار 
  سال) بوده است. 18فرد بالاي  10،000

  

  هاي پذيرش اينترنتي و موبايلي فعال سيستميتعداد ابزار .2,2,4
ت پرداخت ابراي انجام عملي هاي پذيرش اينترنتي و موبايليابزارهمانطور كه قبلا ذكر شد، امكان استفاده از 

الكترونيكي (بر خلاف كارتخوان فروشگاهي) به دليل اينكه نياز به حضور فيزيكي ابزار كارت ندارد، لزوما به 

161.0
135.0
134.0

128.0
126.0

121.0
121.0

116.0
116.0

114.0
111.0

105.0
105.0
105.0
105.0
104.0
103.0
102.0

1.0
099.0
099.0
099.0
098.0
098.0
096.0
096.0
095.0
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081.0

079.0
075.0
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تهران

هرمزگان
بوشهر
سمنان

مازندران
اصفهان

چهارمحال و بختياري
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كرمانشاه
لرستان

سيستان و بلوچستان
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  نام استان
 يسيستمتعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال 

  درصد تغييرات
  1396 آذر  1396 آبان

 %3/38- 0/099 0/103 كردستان
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 %2/65- 0/099 0/102 اردبيل
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آذربايجان شرقي

كرمان
خوزستان

آذربايجان غربي
همدان

كرمانشاه
لرستان

سيستان و بلوچستان
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هاي پذيرش منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از ساير نقاط كشور نيز امكان استفاده از خدمات اين ابزار
ها ين ابزارتنها تعداد امعناي دقيقي نداشته و  ،ها براي بررسيارباشد. لذا محاسبه تعداد سرانه اين ابزميسر مي
شود. شايان ذكر است كه اين اطلاعات بر مبناي آدرس و استان ثبت شده در هاي كشور بررسي ميدر استان

  اطلاعات پذيرندگان ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي محاسبه شده است.

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

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

ي هاستانفعال سيستمي به ترتيب در اختيار ا پذيرش اينترنتي ابزار تعداد بيشترينمبين آن است  11-2شكل 
هران، هاي تبوده و بيشترين تعداد ابزار پذيرش موبايلي در اختيار استانتهران، اصفهان و خراسان رضوي 

  باشد.و فارس مياصفهان 

20 40 60 80 100 120 140 160
تهران

اصفهان
خراسان رضوي

فارس
كرمان

خوزستان
مازندران

آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي

هرمزگان
البرز
گيالن

گلستان
بوشهر

سيستان و بلوچستان
كردستان
مركزي

يزد
كرمانشاه

اردبيل
قزوين

قم
همدان
لرستان

چهارمحال و بختياري
سمنان
زنجان

كهگيلويه و بوير احمد
خراسان جنوبي
خراسان شمالي

ايالم

هزار ابزار

ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي
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در  كارتخوان فروشگاهي هايتراكنشتعداد سرانه  .2,2,5
  هاي كشوراستان

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

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

راي هاي مختلف بكه موقعيت محلي براي آن معني دار بوده) در استانصرفا براي ابزار كارتخوان فروشگاهي (
  ترسيم شده است.  1396ماه  آذر

  
  1396 آذر -سال در هر استان  18كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد بالاي  هايتراكنشتعداد سرانه  12-2شكل 

39.24
41.22

12.22
32.21

53.19
17.19

22.18
71.17

55.16
27.16

76.15
43.15

10.15
58.14
52.14
32.14

97.13
92.13

54.13
92.11
77.11
71.11

18.11
12.11
98.10
88.10

18.10
98.9
78.9

43.9
39.9

هرمزگان
بوشهر
تهران

يزد
فارس
البرز

اصفهان
كرمان

كهگيلويه و بوير احمد
سمنان

قم
خراسان رضوي

خوزستان
ايالم

چهارمحال و بختياري
قزوين

خراسان جنوبي
مركزي

مازندران
همدان
گلستان
زنجان

سيستان و بلوچستان
خراسان شمالي

گيالن
كردستان

آذربايجان شرقي
لرستان
اردبيل

آذربايجان غربي
كرمانشاه
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هاي پذيرش منطقه و يا استان خاصي تعلق نداشته و از ساير نقاط كشور نيز امكان استفاده از خدمات اين ابزار
ها ين ابزارتنها تعداد امعناي دقيقي نداشته و  ،ها براي بررسيارباشد. لذا محاسبه تعداد سرانه اين ابزميسر مي
شود. شايان ذكر است كه اين اطلاعات بر مبناي آدرس و استان ثبت شده در هاي كشور بررسي ميدر استان

  اطلاعات پذيرندگان ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي محاسبه شده است.

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

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

ي هاستانفعال سيستمي به ترتيب در اختيار ا پذيرش اينترنتي ابزار تعداد بيشترينمبين آن است  11-2شكل 
هران، هاي تبوده و بيشترين تعداد ابزار پذيرش موبايلي در اختيار استانتهران، اصفهان و خراسان رضوي 

  باشد.و فارس مياصفهان 

20 40 60 80 100 120 140 160
تهران
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خراسان رضوي

فارس
كرمان

خوزستان
مازندران

آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي

هرمزگان
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گيالن

گلستان
بوشهر

سيستان و بلوچستان
كردستان
مركزي

يزد
كرمانشاه

اردبيل
قزوين
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همدان
لرستان

چهارمحال و بختياري
سمنان
زنجان

كهگيلويه و بوير احمد
خراسان جنوبي
خراسان شمالي

ايالم

هزار ابزار

ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي
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در  كارتخوان فروشگاهي هايتراكنشتعداد سرانه  .2,2,5
  هاي كشوراستان

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

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

راي هاي مختلف بكه موقعيت محلي براي آن معني دار بوده) در استانصرفا براي ابزار كارتخوان فروشگاهي (
  ترسيم شده است.  1396ماه  آذر

  
  1396 آذر -سال در هر استان  18كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد بالاي  هايتراكنشتعداد سرانه  12-2شكل 

39.24
41.22

12.22
32.21

53.19
17.19

22.18
71.17

55.16
27.16

76.15
43.15

10.15
58.14
52.14
32.14

97.13
92.13
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88.10
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بوشهر
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كهگيلويه و بوير احمد
سمنان

قم
خراسان رضوي

خوزستان
ايالم

چهارمحال و بختياري
قزوين

خراسان جنوبي
مركزي

مازندران
همدان
گلستان
زنجان

سيستان و بلوچستان
خراسان شمالي

گيالن
كردستان

آذربايجان شرقي
لرستان
اردبيل

آذربايجان غربي
كرمانشاه
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در سه جايگاه نخست تعداد  تهران وبوشهر ، هرمزگانهاي شود استانملاحظه مي12-2شكل همانطور كه در 
كرمانشاه، واند در هر استان، قرار گرفته سال 18كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد بالاي  هايتراكنشسرانه 

  اند. داشته 96ماه آذراين ابزار را در  هايتراكنشكمترين تعداد سرانه  اردبيلو  آذربايجان غربي
  

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

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

  

  ابزارهاي پذيرش شبكه هايتراكنشدامنه مبلغي  .2,3,1
، "اهيكارتخوان فروشگ"هر سه ابزارهاي پذيرش يعني  يهاتراكنشدر اين بخش از گزارش شكل دامنه مبلغي 

  گيرد. مي ترسيم شده و مورد بررسي قرار 1396ماه  آذردر  "ابزار پذيرش اينترنتي"و  "ابزار پذيرش موبايلي"

با  هاابزار كارتخوان فروشگاهي ترسيم شده است. اين بازه هايتراكنشدامنه مبلغي  13-1بر اساس شكل 
 اند، چراكه سهم كارمزدي بانك پذيرنده به ازايبندي شدهنحوه محاسبه كارمزد بانك پذيرنده تقسيمتوجه به 
 با مبالغ : هايتراكنش

  ريال 50،000زير 

  ريال  250،000ريال تا  50،001بين 

  ريال 250،000بالاي  

  گردد. محاسبه مي

باشد. همانگونه درصد مي 85/6ابزار كارتخوان فروشگاهي  هايتراكنشگيري از كل مانده هايتراكنشسهم 
   :1396ماه  آذرمشخص است در  13-1كه از اطلاعات موجود در شكل 
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  ريال  150،000تا  50،001ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي بين  هايتراكنشتعداد بيشترين
  .بوده است

  78/27  اند.ريال را داشته 50،000فروشگاهي، مبلغ زير ابزار كارت خوان  هايتراكنشدرصد تعداد  

   07/37  ريال  250،000تا  50،001ابزار كارتخوان فروشگاهي، در بازه مبلغي  هايتراكنشدرصد
 اند.بوده

 	31/28 اند.ريال انجام گرفته 250،000ها با مبلغ بالاي درصد تراكنش 

  
  1396 آذر -رتخوان فروشگاهي (بر حسب ريال) ابزار كا هايتراكنشدامنه مبلغي  13-2شكل 

 

ريال در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر با  50،000با مبلغ زير  هايتراكنش، تعداد 1396ماه  آذردر 
 250،000ريال و  50،001با مبلغ بين  هايتراكنشعدد تراكنش بوده است. همچنين تعداد  353،537،003

ريال برابر با  250،001با مبلغ بالاي  هايتراكنشعدد تراكنش بوده و كل تعداد  471،737،404ريال برابر با 
بيان  توانباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي ميعدد تراكنش مي 360،251،684

ميليون ريال  5ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از  هايتراكنش درصد 90نمود كه بيش از 
  باشد. مي

61.18
% 63.34
%

85.59
% 69.71
% 37.84
% 47.91
% 39.95
% 97.97
% 90.98
% 37.99
% 71.99
% 84.99
% 92.99
% 00.
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% 00.

100
% 00.

100
% 00.
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% 00.
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% 00.
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%

75.0
% 03.3
%

22.5
% 50.9
% 33.14
% 65.19

% 37.27
% 83.33
% 25.40
% 44.50
% 94.59
% 55.70
%

72.99
% 85.99
%

93.99
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97.99
% 99.99
%

00.
100
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%
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60%
80%

100%
120%

درصد  تعداد درصد  تجمعي تعداد درصد  تجمعي مبلغ
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در سه جايگاه نخست تعداد  تهران وبوشهر ، هرمزگانهاي شود استانملاحظه مي12-2شكل همانطور كه در 
كرمانشاه، واند در هر استان، قرار گرفته سال 18كارتخوان فروشگاهي به ازاي افراد بالاي  هايتراكنشسرانه 

  اند. داشته 96ماه آذراين ابزار را در  هايتراكنشكمترين تعداد سرانه  اردبيلو  آذربايجان غربي
  

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

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

  

  ابزارهاي پذيرش شبكه هايتراكنشدامنه مبلغي  .2,3,1
، "اهيكارتخوان فروشگ"هر سه ابزارهاي پذيرش يعني  يهاتراكنشدر اين بخش از گزارش شكل دامنه مبلغي 

  گيرد. مي ترسيم شده و مورد بررسي قرار 1396ماه  آذردر  "ابزار پذيرش اينترنتي"و  "ابزار پذيرش موبايلي"

با  هاابزار كارتخوان فروشگاهي ترسيم شده است. اين بازه هايتراكنشدامنه مبلغي  13-1بر اساس شكل 
 اند، چراكه سهم كارمزدي بانك پذيرنده به ازايبندي شدهنحوه محاسبه كارمزد بانك پذيرنده تقسيمتوجه به 
 با مبالغ : هايتراكنش

  ريال 50،000زير 

  ريال  250،000ريال تا  50،001بين 

  ريال 250،000بالاي  

  گردد. محاسبه مي

باشد. همانگونه درصد مي 85/6ابزار كارتخوان فروشگاهي  هايتراكنشگيري از كل مانده هايتراكنشسهم 
   :1396ماه  آذرمشخص است در  13-1كه از اطلاعات موجود در شكل 
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  ريال  150،000تا  50،001ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي بين  هايتراكنشتعداد بيشترين
  .بوده است

  78/27  اند.ريال را داشته 50،000فروشگاهي، مبلغ زير ابزار كارت خوان  هايتراكنشدرصد تعداد  

   07/37  ريال  250،000تا  50،001ابزار كارتخوان فروشگاهي، در بازه مبلغي  هايتراكنشدرصد
 اند.بوده

 	31/28 اند.ريال انجام گرفته 250،000ها با مبلغ بالاي درصد تراكنش 

  
  1396 آذر -رتخوان فروشگاهي (بر حسب ريال) ابزار كا هايتراكنشدامنه مبلغي  13-2شكل 

 

ريال در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر با  50،000با مبلغ زير  هايتراكنش، تعداد 1396ماه  آذردر 
 250،000ريال و  50،001با مبلغ بين  هايتراكنشعدد تراكنش بوده است. همچنين تعداد  353،537،003

ريال برابر با  250،001با مبلغ بالاي  هايتراكنشعدد تراكنش بوده و كل تعداد  471،737،404ريال برابر با 
بيان  توانباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي ميعدد تراكنش مي 360،251،684

ميليون ريال  5ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از  هايتراكنش درصد 90نمود كه بيش از 
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61.18
% 63.34
%

85.59
% 69.71
% 37.84
% 47.91
% 39.95
% 97.97
% 90.98
% 37.99
% 71.99
% 84.99
% 92.99
% 00.

100
% 00.

100
% 00.

100
% 00.

100
% 00.

100
% 00.

100
%

75.0
% 03.3
%

22.5
% 50.9
% 33.14
% 65.19

% 37.27
% 83.33
% 25.40
% 44.50
% 94.59
% 55.70
%

72.99
% 85.99
%

93.99
%

97.99
% 99.99
%

00.
100

%

%

20%
40%
60%
80%

100%
120%
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  ابزار پذيرش اينترنتي است.  هايتراكنشترسيم كننده دامنه مبلغي  14-2شكل 

  
  1396 آذر -پذيرش اينترنتي (بر حسب ريال)  ابزار هايتراكنشدامنه مبلغي  14-2شكل 

  

 ها درانجام شده توسط ابزار پذيرش اينترنتي، مبين آن است بيشترين تعداد تراكنش هايتراكنشدامنه مبلغي 

در  .گيردها را در بر ميدرصد از كل تراكنش 39/24و اين بازه  اندريال قرار گرفته 150،000تا  50،001بازه 
  هزار ريال هستند. 250،000بلغ كمتر از ها داراي مدرصد كل تراكنش 35/69اين ابزار پذيرش حدود 

  

  دهد.ابزار پذيرش موبايلي را نمايش مي هايتراكنشنيز دامنه مبلغي  15-2شكل 
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  1396 آذر -ار پذيرش موبايل (بر حسب ريال) ابز هايتراكنشدامنه مبلغي  15-2شكل 

  

ملا ، شرايط كاباشدمي ابزار پذيرش موبايلي هايتراكنشدامنه مبلغي كه مربوط به  15-2شكل در بررسي 
درصد مجموع  05/40به نحوي كه  اينترنتي و كارتخوان فروشگاهي بوده است، متفاوت با ابزار پذيرش

ريال  50،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد تراكنش 11/65ريال و  20،000ها داراي مبلغ كمتر از تراكنش
ريالي و همچنين اقبال  50،000 هاي شارژ با مبلغ در حدوداند. با توجه با استفاده عموم جامعه از كارتبوده

توان حضور حداكثري هاي شارژ اپراتورهاي مختلف، ميفراوان ابزار پذيرش موبايلي به منظور تهيه كارت
 شايان ذكر است كه با توجه به توجيه نمود.را ريال  50،000موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از  هايتراكنش

از سوي بانك  1394ماه  آذربا استفاده ابزار پذيرش موبايلي در  ممنوعيت ارائه خدمت خريد كالا و خدمات
، شكل فوق صرفا نمايشي از دامنه مبلغي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط مركزي ج.ا.ا. 

باشد. نكته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار ابزار پذيرش موبايلي مي
به خوبي نمايانگر  15-2شكل باشد كه ميليون ريالي مي 2موبايلي، اعمال محدوديت سقف مبلغي  پذيرش

 1396البته لازم به ذكر است كه از ارديبشهت ماه سال   باشد.ها با مبلغ حداكثر تا اين سقف ميانجام تراكنش
هاي خريد با ابزار پذيرش در شبكه پرداخت كشور انجام تراكنش NFCهاي اندازي پرداختو با توجه به راه

  موبايلي ممكن شده است.
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  ابزار پذيرش اينترنتي است.  هايتراكنشترسيم كننده دامنه مبلغي  14-2شكل 

  
  1396 آذر -پذيرش اينترنتي (بر حسب ريال)  ابزار هايتراكنشدامنه مبلغي  14-2شكل 
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  هزار ريال هستند. 250،000بلغ كمتر از ها داراي مدرصد كل تراكنش 35/69اين ابزار پذيرش حدود 
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  1396 آذر -ار پذيرش موبايل (بر حسب ريال) ابز هايتراكنشدامنه مبلغي  15-2شكل 
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درصد مجموع  05/40به نحوي كه  اينترنتي و كارتخوان فروشگاهي بوده است، متفاوت با ابزار پذيرش

ريال  50،000ها داراي مبلغ كمتر از درصد تراكنش 11/65ريال و  20،000ها داراي مبلغ كمتر از تراكنش
ريالي و همچنين اقبال  50،000 هاي شارژ با مبلغ در حدوداند. با توجه با استفاده عموم جامعه از كارتبوده

توان حضور حداكثري هاي شارژ اپراتورهاي مختلف، ميفراوان ابزار پذيرش موبايلي به منظور تهيه كارت
 شايان ذكر است كه با توجه به توجيه نمود.را ريال  50،000موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از  هايتراكنش

از سوي بانك  1394ماه  آذربا استفاده ابزار پذيرش موبايلي در  ممنوعيت ارائه خدمت خريد كالا و خدمات
، شكل فوق صرفا نمايشي از دامنه مبلغي خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط مركزي ج.ا.ا. 

باشد. نكته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار ابزار پذيرش موبايلي مي
به خوبي نمايانگر  15-2شكل باشد كه ميليون ريالي مي 2موبايلي، اعمال محدوديت سقف مبلغي  پذيرش

 1396البته لازم به ذكر است كه از ارديبشهت ماه سال   باشد.ها با مبلغ حداكثر تا اين سقف ميانجام تراكنش
هاي خريد با ابزار پذيرش در شبكه پرداخت كشور انجام تراكنش NFCهاي اندازي پرداختو با توجه به راه

  موبايلي ممكن شده است.
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  هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش .2,3,2
هايي نظير درآمد، ثروت و گيري نابرابري در توزيع ارزشبه منظور اندازه 12شاخص نسبت دهكيبخش در اين 

پرداخت  هاياكنشترها، بيانگر توزيع نابرابري مبلغي محاسبه اين نسبت براي مبلغ تراكنششود. ... محاسبه مي
يار ريز با مبالغ بس هايتراكنشدهنده حذف باشد كه روند كاهشي آن در طول زمان نشانالكترونيك كارتي مي

 ذرآشبكه شاپرك را در  هايتراكنششاخص نسبت دهكي مبلغ  12-2جدول شود. و يا بسيار بزرگ تعريف مي
   ارائه نموده است. 1395در مقايسه با ماه گذشته و نيز ماه مشابه سال  1396

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

محاسبه نسبت دهكي
  مقايسه نقطه به نقطه مقايسه ماهانه

درصد   1396 آذر  1396 آبان
درصد   1396 آذر  1395 آذر  تغييرات

  تغييرات
 هايتراكنشميانگين مبالغ 

 %6/74- 10،274،975/629،582،747/58 %4/66 9،582،747/58 9،155،785/53  دهك دهم (ريال)

 هايتراكنشميانگين مبالغ 
 دهك اول (ريال)

13،510/58 13،796/40 2/12% 15،456/02 13،796/40 -10/74% 

نسبت متوسط قيمت دهك 
 دهم به دهك اول

677/68 694/58 2/49% 664/79 694/58 4/48% 

  

 رشد نيز ماهانهدرصدي و در قياس  48/4رشد  نقطه به نقطهنسبت دهكي در مقايسه  شود كهملاحظه مي
و  درصدي 12/2 افزايشدهك اول  هايتراكنشمتوسط مبلغي  ،ماهانهدرصدي داشته است. در قياس  49/2

 متوسط مبلغي افزايشبيشينگي سرعت درصدي را تجربه نموده است.  66/4رشد متوسط مبلغي دهك دهم 
درصدي  49/2 افزايشمنجر به  ي دهك اولهانسبت به سرعت افزايش متوسط مبلغي تراكنش دهمدهك 

 نقطه به نقطهدر قياس . شده است ماهانهدر قياس  نسبت متوسط قيمت دهك دهم به دهك اول شده است

                                                 

 
  دهك با تعداد تراكنش مساوي تقسيم شده و مورد بررسي قرار گرفته است. 10هاي دوره مورد بررسي به تراكنش 12

  
 

53 

غ نسبت به كاهش مشاهده شده در متوسط مبل اولبا توجه به ميزان كاهش بيشتر در متوسط مبلغي دهك نيز 
  باشيم.ط مبلغ دهك دهم به دهك اول مينسبت متوس افزايششاهد  دهمهر تراكنش دهك 

  
  دهك دهم به دهك اول قيمتي روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

است، به طوري  داشته افزايشيماه روند  آباننسبت به  1396 ماه آذر، نسبت دهكي در  16-2شكل با توجه به 
  را تجربه نموده است.  افزايش واحد 17نزديك به  كاهش آباننسبت به  1396 آذركه نسبت دهكي در 

  

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

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "رداخت قبض و خريد شارژپ"و 
را به تفكيك  "و خدمات خريد كالا"دمت خاطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي  15-2جدول 

  ابزارهاي پذيرش ارائه نموده است. 
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  هانسبت متوسط ارزش دهك دهم به دهك اول تراكنش .2,3,2
هايي نظير درآمد، ثروت و گيري نابرابري در توزيع ارزشبه منظور اندازه 12شاخص نسبت دهكيبخش در اين 

پرداخت  هاياكنشترها، بيانگر توزيع نابرابري مبلغي محاسبه اين نسبت براي مبلغ تراكنششود. ... محاسبه مي
يار ريز با مبالغ بس هايتراكنشدهنده حذف باشد كه روند كاهشي آن در طول زمان نشانالكترونيك كارتي مي

 ذرآشبكه شاپرك را در  هايتراكنششاخص نسبت دهكي مبلغ  12-2جدول شود. و يا بسيار بزرگ تعريف مي
   ارائه نموده است. 1395در مقايسه با ماه گذشته و نيز ماه مشابه سال  1396

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

محاسبه نسبت دهكي
  مقايسه نقطه به نقطه مقايسه ماهانه

درصد   1396 آذر  1396 آبان
درصد   1396 آذر  1395 آذر  تغييرات

  تغييرات
 هايتراكنشميانگين مبالغ 

 %6/74- 10،274،975/629،582،747/58 %4/66 9،582،747/58 9،155،785/53  دهك دهم (ريال)

 هايتراكنشميانگين مبالغ 
 دهك اول (ريال)

13،510/58 13،796/40 2/12% 15،456/02 13،796/40 -10/74% 

نسبت متوسط قيمت دهك 
 دهم به دهك اول

677/68 694/58 2/49% 664/79 694/58 4/48% 

  

 رشد نيز ماهانهدرصدي و در قياس  48/4رشد  نقطه به نقطهنسبت دهكي در مقايسه  شود كهملاحظه مي
و  درصدي 12/2 افزايشدهك اول  هايتراكنشمتوسط مبلغي  ،ماهانهدرصدي داشته است. در قياس  49/2

 متوسط مبلغي افزايشبيشينگي سرعت درصدي را تجربه نموده است.  66/4رشد متوسط مبلغي دهك دهم 
درصدي  49/2 افزايشمنجر به  ي دهك اولهانسبت به سرعت افزايش متوسط مبلغي تراكنش دهمدهك 

 نقطه به نقطهدر قياس . شده است ماهانهدر قياس  نسبت متوسط قيمت دهك دهم به دهك اول شده است
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غ نسبت به كاهش مشاهده شده در متوسط مبل اولبا توجه به ميزان كاهش بيشتر در متوسط مبلغي دهك نيز 
  باشيم.ط مبلغ دهك دهم به دهك اول مينسبت متوس افزايششاهد  دهمهر تراكنش دهك 

  
  دهك دهم به دهك اول قيمتي روند نسبت متوسط مبالغ  16-2شكل 

  

است، به طوري  داشته افزايشيماه روند  آباننسبت به  1396 ماه آذر، نسبت دهكي در  16-2شكل با توجه به 
  را تجربه نموده است.  افزايش واحد 17نزديك به  كاهش آباننسبت به  1396 آذركه نسبت دهكي در 

  

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

  به ازاي هر يك از ابزارهاي پذيرش ارائه شده است.  "رداخت قبض و خريد شارژپ"و 
را به تفكيك  "و خدمات خريد كالا"دمت خاطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي  15-2جدول 

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

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

  (مبالغ بر حسب ريال)

  ينترنتيا رشيپذ ابزار يفروشگاه كارتخوان
 11،572/32 14،769/06 دهك اول

 29،820/94  33،691/18  دهك دوم

 49،882/40 52،573/83 سومدهك 

 67،548/02 80،731/88 دهك چهارم

 101،123/88 111،146/18 دهك پنجم

 141،667/54 162،521/91 دهك ششم

 200،726/79 231،361/26 دهك هفتم

 351،978/48  360،218/20 دهك هشتم

 931،558/48 677،464/35 دهك نهم

  19،453،634/42  10،692،699/14 دهك دهم
 * ارائه خدمت خريد كالا و خدمات از طريق ابزار پذيرش موبايلي ممنوع و متوقف شده است. 

  

هاي خريد كالا و خدمات در دهك هايتراكنششود كه متوسط مبلغ ميبا توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه 
وع است اين موض مؤيدن امر آخر قيمتي در ابزار پذيرش اينترنتي بالاتر از ابزار كارتخوان فروشگاهي است، اي

الا و در خدمت خريد ك شود.به كار گرفته مي تريباارزشكه ابزار پذيرش اينترنتي براي خريد كالا و خدمات 
 دهك) 9(يكارتخوان فروشگاه هايتراكنشدرصد  90به طور متوسط اعداد جدول مبين آن است كه  خدمات 
   بوده است. يالير 1،000،000كمتر از با مبلغ كالا و خدمت  يدخربه مربوط 

  براي مقايسه بهتر ترسيم شده است. 17-2شكل در  15-2جدول اطلاعات 
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 1396 آذر - كالا و خدمات يددر خدمت خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك 17-2شكل 

  

ريال محدود شده است تا  15،000،000به علت نمايش بهتر، متوسط مبلغ دهك دهم به  17-2شكل در 
متوسط مبلغ دهك دهم در اين ماه ديگر قابل تشخيص باشد.  هايدهكاختلاف متوسط قيمت ابزارها در 

  بوده است.  ريال 19،453،634خريد كالا و خدمات توسط ابزار پذيرش اينترنتي حدود  هايتراكنش

را به  "يد شارژپرداخت قبض و خر"اطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهك قيمتي خدمت  16-2جدول 
  تفكيك ابزارهاي پذيرش ارائه نموده است.

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

  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

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

 9،766/08 9،289/60 9،757/91 دهك اول

 16،598/31 10،565/00 17،283/54 دهك دوم

 20،000/00 14،767/09 31،559/68 دهك سوم

 20،000/00 20،000/00 82،149/56 دهك چهارم

 20،000/00 21،789/31 157،556/82 دهك پنجم

 43،359/97 46،500/77 217،029/47 دهك ششم
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 20،000/00 21،789/31 157،556/82 دهك پنجم

 43،359/97 46،500/77 217،029/47 دهك ششم

‐ 000,000,1
000,000,1
000,000,3
000,000,5
000,000,7
000,000,9
000,000,11
000,000,13
000,000,15

دهك 
اول

دهك 
دوم

دهك 
سوم

دهك 
چهارم

دهك 
پنجم

دهك 
ششم

دهك 
هفتم

دهك 
هشتم

دهك 
نهم

دهك 
دهم

ابزار كارتخوان فروشگاهي ابزار پذيرش اينترنتي



54

  
 

56 

  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 

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

 50،000/00 52،185/05 339،911/53 دهك هفتم

 68،162/79 541،707/46  81،366/02 دهك هشتم

 144،188/98 113،513/12 961،991/83 دهك نهم

  2،753،483/85 330،355/70 33،094،196/42 دهك دهم

  

رسد كه از ابزار كارتخوان فروشگاهي و نيز ابزار پذيرش موبايلي به نظر مي 16-2جدول با توجه به اطلاعات 
عداد د. به طوري كه بيشترين تشواستفاده مي نيز به طور عمده براي خريد كارت شارژهاي تلفن همراه اعتباري

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

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

ابزار پذيرش  هايتراكنشدرصد  10ابزار كارتخوان فروشگاهي و  هايكنشترادرصد  40متوسط حداقل 
موبايلي مربوط به خريد كارت شارژ تلفن همراه اعتباري بوده است. مقايسه متوسط مبالغ هر دهك مبين آن 

 هاي پاياني اختلاف متوسط مبالغ ابزار پذيرش اينترنتي با دو ابزار ديگر در خدمت پرداختاست كه در دهك
ختلف م هايدهكاز جمله علل بيشتر بودن متوسط مبلغ  قبض و خريد شارژ تلفن همراه قابل ملاحظه است.

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

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

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

اين خدمت در  هايتراكنشريال و متوسط مبلغ دهك دهم  33،094،196حدود  شارژ در ابزار پذيرش اينترنتي
است. اين در حالي است كه در ابزار پذيرش موبايلي  بودهريال  2،753،484ابزار كارتخوان فروشگاهي در حدود 

بوده است كه نسبت به دو ابزار پذيرش ديگر، به طور قابل ريال  330،356متوسط مبلغ دهك دهم حدود 
 اي كمتر است.ملاحظه
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  دهك قيمتي
  يرشپذ ياز ابزارها يكمتوسط مبالغ هر دهك در هر 
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  كيفيت انجام خدمات پرداخت الكترونيك كارتي .3
 ؛ چرا كه ارتقايباشديآن خدمات م دهندهارائههاي شركت ترين هدفارائه شده اصلي خدمات ارتقاي كيفيت

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

ده پذيري حس شدسترساز يك سو و افزايش ناتمام  هايتراكنشكاهش خطاها و  باشد.ها ميصحيح پرداخت
در ادامه د دگرعملكرد شاپرك محسوب مي از سوي ديگر منجر به بهبود دسترس پذيري زمانيخدمات و 

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

ها در كارتي، خطاحاضر در شبكه پرداخت الكترونيك  باشد. در حالها ميكل تراكنش موفق از هايتراكنش
خطاي "و  16"خطاي كاربري"، 15"خطاي شاپركي"، 14"ي پذيرندگيخطا"، 13"ي صادركنندگيخطا"گروه پنج 

موفق و ناموفق (خطادار)  هايتراكنشاطلاعات مربوط به تعداد  1-3جدول . شوندبندي ميطبقه 17"كسب و كار
 65/9موفق و  هايتراكنشدرصدي  35/90از سهم  اين بررسي حكايتدهد كه كل شبكه شاپرك را نشان مي

  دارد. 1396ماه  آذردر  دادهرخهاي درصدي خطا

  1396 آذر -ها وفق و ناموفق از كل تراكنشم هايتراكنشتعداد و سهم  1-3جدول 

  هاسهم از كل تراكنش  تعداد  نوع تراكنش

 %1،443،291،204 90/35  موفق هايتراكنش
 %154،069،272 9/65  ناموفق  هايتراكنش

 %1،597،360،476 100/00  هاتعداد كل تراكنش

 

  ها هاي تراكنشآناليز خطا .3,2
از  هر يك يآمار تعداد اطلاعات مربوط به ها انواع مختلفي دارند كههاي تراكنشهمانطور كه ذكر گرديد، خطا

ارائه شده است. اطلاعات مندرج در اين جدول تغييرات  3-2جدول در  1396 آذرو  آبانانواع خطا در دو ماه 
  دهد. موفق و ناموفق را نشان مي هايتراكنشهر يك از انواع مربوط به 

  

                                                 

 
   باشد.بانك صادر كننده يا شبكه شتاب ميعلت خطا  13
  باشد.علت خطا سوئيچ شركت ارائه كننده خدمات پرداخت مي 14
   باشد.علت خطا سوئيچ شركت شاپرك مي 15
  باشد.علت خطا كاربران شبكه پرداخت الكترونيكي(دارندگان كارت) مي 16
 .باشدرخداد خطا بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت ذينفعان مي 17
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  1396 آذرو  آبان –ها ها و خطانشتراكمقايسه تعداد انواع  2-3جدول 

  درصد تغييرات  1396 آذر 1396 آبان نوع تراكنش و انواع خطا

  ناموفق

 %26/03  1،569،994 1،978،654  خطاي پذيرندگي
 %15/41  135،077،524  117،042،655 خطاي كاربري

 %12/62  16،115،705  14،310،290 خطاي صادركنندگي
 %13/61  326،618  287،487 خطاي شاپركي

 %16/53  570،771  489،806 خطاي كسب و كار
 %15/23  154،069،272  133،700،232 هاي ناموفقتعداد كل تراكنش

 %3/44  1،443،291،204  1،395،281،210  هاي موفقتعداد كل تراكنش موفق
 %4/47  1،528،981،442 1،597،360،476  هاتعداد كل تراكنش

  

هاي خطايي تعداد خطاها در تمامي گروه 1396ماه  آذرشود كه در ملاحظه مي 3-2جدول بر اساس اطلاعات 
  باشد.درصد مي 03/26 با افزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به خطاي پذيرندگي با

  
  1396 آذر -ناموفق  هايتراكنشاز مجموع  سهم هر يك از انواع خطا 1-3شكل 

  

 حاكي از آن است كه بروز خطاي كاربري 3-3جدول اطلاعات هاي انجام گرفته، همچنين در راستاي بررسي
شود. اين نوع خطا را شامل مي خطا هايتراكنشدرصد از كل  67/87بوده و  بروز خطاها ترين دليلعمده هنوز

خطاي پذيرندگي
1,28%

خطاي كاربري
87,67%

خطاي صادركنندگي
10,46%

خطاي شاپركي
0,21%

خطاي كسب و كار
0,37%
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هاي خطايي تعداد خطاها در تمامي گروه 1396ماه  آذرشود كه در ملاحظه مي 3-2جدول بر اساس اطلاعات 
  باشد.درصد مي 03/26 با افزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به خطاي پذيرندگي با

  
  1396 آذر -ناموفق  هايتراكنشاز مجموع  سهم هر يك از انواع خطا 1-3شكل 

  

 حاكي از آن است كه بروز خطاي كاربري 3-3جدول اطلاعات هاي انجام گرفته، همچنين در راستاي بررسي
شود. اين نوع خطا را شامل مي خطا هايتراكنشدرصد از كل  67/87بوده و  بروز خطاها ترين دليلعمده هنوز

خطاي پذيرندگي
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خطاي كاربري
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ود موجودي يا ر كمب(نظي ملكرد دارنده كارتبه عملكرد شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي نداشته و ناشي از ع
  باشد.فراموشي رمز) مي

 1396 آذر - در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دادهرخهاي آناليز خطا 3-3جدول 

 سهم  تعداد   نوع تراكنش و انواع خطا

 %1،443،291،204 90/35 هاي موفقتراكنش موفق

 ناموفق

 %1،978،654 0/12 خطاي پذيرندگي

 %135،077،524 8/46 خطاي كاربري

 %16،115،705 1/01 خطاي صادركنندگي

 %326،618 0/02 خطاي شاپركي

 %570،771 0/04 خطاي كسب و كار

 %100/00 1،597،360،476 هاتعداد كل تراكنش

  

موفق  هايتراكنشو سهم هر يك از انواع به تصوير كشيده شده  2-3شكل در  3-3جدول اطلاعات  در ادامه
  است.ها در شكل آمده و ناموفق از كل تراكنش

  
  1396 آذر -ها تراكنش موفق از كل هايتراكنشناموفق و  هايتراكنشسهم هر يك از انواع  2-3شكل 

تراكنش هاي 
موفق

90,35%

خطاي پذيرندگي
0,12%

خطاي كاربري
8,46%

خطاي صادركنندگي
1,01%

خطاي شاپركي
0,02%

خطاي كسب و كار
0,04%

خطاها
65.9 %

  
 

63 

خطادار مربوط به خطاي  هايتراكنشكمترين سهم در  ود،شفوق ملاحظه مي 2-3شكل در همانگونه كه 
درصدي را در بين  21/0ها بوده است. اين نوع خطا سهم درصدي از كل تراكنش 02/0شاپركي با سهم 

  نشان داده شده است. 1-3شكل  كه در داشتهخطادار  هايتراكنش

 هايكنشتراخطا در دو ماه متوالي بهتر است سهم انواع خطا نسبت به كل  هايتراكنشجهت بررسي تغييرات 
 ذرآو  آبانخطا در دو ماه  هايتراكنشير سهم لذا تغيصورت گرفته در ماه مورد نظر، مورد قياس قرار گيرد. 

  ارائه شده است. 4-3جدول در  1396

 1396 آذرو  آبان –قياس سهم هر يك از انواع خطا  4-3جدول 

 نوع تراكنش و انواع خطا
ها سهم از كل تراكنش 

   1396 آبان
ها سهم از كل تراكنش

  تغيير سهم  1396 آذر

  ناموفق

 %0/02 %0/12 %0/10  خطاي پذيرندگي

 %0/80 %8/46 %7/65 خطاي كاربري

 %0/07 %1/01 %0/94 خطاي صادركنندگي

  %0/00 %0/02 %0/02 خطاي شاپركي
 %0/00 %0/04  %0/03 كسب و كار

 %0/90 %9/65 %8/74 ناموفق هايتراكنشتعداد كل 

 %0/90- %90/35 %91/26  موفق هايتراكنشتعداد كل  موفق

 - %100  %100  هاتراكنشتعداد كل 

  

و باشد. مي 1396ماه  آذر هايتراكنشاز كل  هاي خطاييتمام گروهسهم  افزايشمبين  4-3جدول اطلاعات 
  درصدي را تجربه نموده است. 90/0 كاهشهاي موفق در مقابل سهم تراكنش
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ود موجودي يا ر كمب(نظي ملكرد دارنده كارتبه عملكرد شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي نداشته و ناشي از ع
  باشد.فراموشي رمز) مي

 1396 آذر - در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دادهرخهاي آناليز خطا 3-3جدول 
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موفق  هايتراكنشو سهم هر يك از انواع به تصوير كشيده شده  2-3شكل در  3-3جدول اطلاعات  در ادامه
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0,12%
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 هايكنشتراخطا در دو ماه متوالي بهتر است سهم انواع خطا نسبت به كل  هايتراكنشجهت بررسي تغييرات 
 ذرآو  آبانخطا در دو ماه  هايتراكنشير سهم لذا تغيصورت گرفته در ماه مورد نظر، مورد قياس قرار گيرد. 

  ارائه شده است. 4-3جدول در  1396
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 %0/90- %90/35 %91/26  موفق هايتراكنشتعداد كل  موفق
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  پذيري حس شده خدماتدسترس .3,3
نجام اهداف آن، بهبود امكان دسترسي به خدمات و ا ينترمهميكي از دلايل وجودي شركت شاپرك و از 

ده پذيري حس ش. براي سنجش ميزان تحقق اين هدف، شاخص دسترسباشدتراكنش موفق در هر زماني مي
سوئيچ  موفق سيستمي هايتراكنشموفق سيستمي كل شبكه يا  هايتراكنشكه سهم  شدهخدمات تعريف 

پذيري حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه كند. ها محاسبه ميشاپرك را از كل تراكنش
  ارائه شده است. 5-3جدول خدمات در 

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

 موفق هايتراكنش
  1396 آذر  1396 آبان 1395 آذر

پذيري دسترس  هاتراكنشتعداد 
پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده

پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده
  حس شده

موفق سيستمي  هايتراكنش
 %98/81 1،578،368،728 %1،512،323،86598/91 %1،168،127،30898/96  18پرداخت كل شبكه

تراكنشهاي موفق سيستمي
 شاپركي19

1،179،451،92099/92% 1،528،693،95599/98% 1،597،033،858 99/98% 

  - 1،597،360،476 -1،528،981،442  -1،180،432،747 تعداد كل تراكنش

  

                                                 

 
 ها شامل خطاهاي كاربري وي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشتراكنشي است كه از ديد شبكه 18 

شبكه  ي نقصي درشوند؛ چرا كه نمايش دهندههاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب ميتراكنش
 اند.ي سيستم رخ دادهان يا انجام عمليات روزانهنيستند و به علت اشتباه كاربر

هاي خطاي هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارت به جز تراكنشتراكنشــي اســت كه از ديد ســوئيچ شــاپرك موفق اســت و كل تراكنش 19
 شود.شاپركي را شامل مي
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  پذيري حس شده خدماتدسترس .3,3
نجام اهداف آن، بهبود امكان دسترسي به خدمات و ا ينترمهميكي از دلايل وجودي شركت شاپرك و از 

ده پذيري حس ش. براي سنجش ميزان تحقق اين هدف، شاخص دسترسباشدتراكنش موفق در هر زماني مي
سوئيچ  موفق سيستمي هايتراكنشموفق سيستمي كل شبكه يا  هايتراكنشكه سهم  شدهخدمات تعريف 

پذيري حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه كند. ها محاسبه ميشاپرك را از كل تراكنش
  ارائه شده است. 5-3جدول خدمات در 

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

 موفق هايتراكنش
  1396 آذر  1396 آبان 1395 آذر

پذيري دسترس  هاتراكنشتعداد 
پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده

پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده
  حس شده

موفق سيستمي  هايتراكنش
 %98/81 1،578،368،728 %1،512،323،86598/91 %1،168،127،30898/96  18پرداخت كل شبكه

تراكنشهاي موفق سيستمي
 شاپركي19

1،179،451،92099/92% 1،528،693،95599/98% 1،597،033،858 99/98% 

  - 1،597،360،476 -1،528،981،442  -1،180،432،747 تعداد كل تراكنش

  

                                                 

 
 ها شامل خطاهاي كاربري وي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشتراكنشي است كه از ديد شبكه 18 

شبكه  ي نقصي درشوند؛ چرا كه نمايش دهندههاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب ميتراكنش
 اند.ي سيستم رخ دادهان يا انجام عمليات روزانهنيستند و به علت اشتباه كاربر

هاي خطاي هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارت به جز تراكنشتراكنشــي اســت كه از ديد ســوئيچ شــاپرك موفق اســت و كل تراكنش 19
 شود.شاپركي را شامل مي
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كه  باشدمي 1396ماه سال  آذردرصدي خدمات شركت شاپرك در  98/99در دسترس بودن مبين  5-3جدول 
   .باشدبدون تغيير ميماه سال جاري  آبانو نسبت به  درصدي 06/0 افزايش 1395ماه سال  آذربه نسبت 

  
  

  در شبكه دادهرخناتمام  هايتراكنشآناليز  .3,4
در شبكه الكترونيك پرداخت كارتي و روند آن در طول زمان، يكي  دادهرخ20ناتمام هايتراكنششاخص ميزان 

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

  نموده است.

 1396 آذرو  آبان –رداخت شاپرك در شبكه پ دادهرخناتمام  هايتراكنشدرصد  6-3جدول 

 تغييرات 1396 آذر 1396 آبان ناتمام هايتراكنش

 %47/16- 409،845 775،667 ناتمام هايتراكنش تعداد

 %1،395،281،210 1،443،291،204 3/44 هاكل تراكنش تعداد

 %0/0272- %0/028 %0/056 هاناتمام به كل تراكنش هايتراكنش نسبت تعداد
  استفاده شده بود "تراكنش ناتمام"ه جاي ب "تراكنش معوق"هاي پيشين، از عنوان در گزارش*

 آذردر موفق  هايتراكنشتعداد  درصدي 44/3همزمان با رشد شود ملاحظه مي 6-3جدول همانطور كه در 
كه اين مهم  داشته است؛ 16/47 كاهشدوره  در اين ناتمام هايتراكنش، تعداد ماه آباننسبت به  1396ماه 

ناتمام  هايتراكنشنسبت   باشد.مي 1396ها طي آذر ماه سال برخي از شركترفع مشكلات سوئيچ به دليل 
  درصدي را تجربه نموده است.  0272/0كاهش موفق در اين ماه نسبت به ماه گذشته  هايتراكنشبه كل 

  

                                                 

 
ساعت به سوييچ شاپرك ارسال نشده  48ت واريز تا تراكنش درخواس ي كارت كه موفق كاربري بوده است و به ازاي آندارنده تراكنش 20 

  .آن در مدت مجاز ارسال نشده است) 2220كه تراكنش  2200ي گويند (معادل تراكنش موفق كاربري با شناسهاست را تراكنش ناتمام مي
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  پذيري حس شده خدماتدسترس .3,3
نجام اهداف آن، بهبود امكان دسترسي به خدمات و ا ينترمهميكي از دلايل وجودي شركت شاپرك و از 

ده پذيري حس ش. براي سنجش ميزان تحقق اين هدف، شاخص دسترسباشدتراكنش موفق در هر زماني مي
سوئيچ  موفق سيستمي هايتراكنشموفق سيستمي كل شبكه يا  هايتراكنشكه سهم  شدهخدمات تعريف 

پذيري حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه كند. ها محاسبه ميشاپرك را از كل تراكنش
  ارائه شده است. 5-3جدول خدمات در 

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

 موفق هايتراكنش
  1396 آذر  1396 آبان 1395 آذر

پذيري دسترس  هاتراكنشتعداد 
پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده

پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده
  حس شده

موفق سيستمي  هايتراكنش
 %98/81 1،578،368،728 %1،512،323،86598/91 %1،168،127،30898/96  18پرداخت كل شبكه

تراكنشهاي موفق سيستمي
 شاپركي19

1،179،451،92099/92% 1،528،693،95599/98% 1،597،033،858 99/98% 

  - 1،597،360،476 -1،528،981،442  -1،180،432،747 تعداد كل تراكنش

  

                                                 

 
 ها شامل خطاهاي كاربري وي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشتراكنشي است كه از ديد شبكه 18 

شبكه  ي نقصي درشوند؛ چرا كه نمايش دهندههاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب ميتراكنش
 اند.ي سيستم رخ دادهان يا انجام عمليات روزانهنيستند و به علت اشتباه كاربر

هاي خطاي هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارت به جز تراكنشتراكنشــي اســت كه از ديد ســوئيچ شــاپرك موفق اســت و كل تراكنش 19
 شود.شاپركي را شامل مي
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  پذيري حس شده خدماتدسترس .3,3
نجام اهداف آن، بهبود امكان دسترسي به خدمات و ا ينترمهميكي از دلايل وجودي شركت شاپرك و از 

ده پذيري حس ش. براي سنجش ميزان تحقق اين هدف، شاخص دسترسباشدتراكنش موفق در هر زماني مي
سوئيچ  موفق سيستمي هايتراكنشموفق سيستمي كل شبكه يا  هايتراكنشكه سهم  شدهخدمات تعريف 

پذيري حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه كند. ها محاسبه ميشاپرك را از كل تراكنش
  ارائه شده است. 5-3جدول خدمات در 

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

 موفق هايتراكنش
  1396 آذر  1396 آبان 1395 آذر

پذيري دسترس  هاتراكنشتعداد 
پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده

پذيري دسترس  تعداد تراكنش  حس شده
  حس شده

موفق سيستمي  هايتراكنش
 %98/81 1،578،368،728 %1،512،323،86598/91 %1،168،127،30898/96  18پرداخت كل شبكه

تراكنشهاي موفق سيستمي
 شاپركي19

1،179،451،92099/92% 1،528،693،95599/98% 1،597،033،858 99/98% 

  - 1،597،360،476 -1،528،981،442  -1،180،432،747 تعداد كل تراكنش

  

                                                 

 
 ها شامل خطاهاي كاربري وي الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده است. اين تراكنشتراكنشي است كه از ديد شبكه 18 

شبكه  ي نقصي درشوند؛ چرا كه نمايش دهندههاي موفق كاربري هستند. خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب ميتراكنش
 اند.ي سيستم رخ دادهان يا انجام عمليات روزانهنيستند و به علت اشتباه كاربر

هاي خطاي هاي شبكه پرداخت الكترونيك كارت به جز تراكنشتراكنشــي اســت كه از ديد ســوئيچ شــاپرك موفق اســت و كل تراكنش 19
 شود.شاپركي را شامل مي
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كه  باشدمي 1396ماه سال  آذردرصدي خدمات شركت شاپرك در  98/99در دسترس بودن مبين  5-3جدول 
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در شبكه الكترونيك پرداخت كارتي و روند آن در طول زمان، يكي  دادهرخ20ناتمام هايتراكنششاخص ميزان 

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

  نموده است.

 1396 آذرو  آبان –رداخت شاپرك در شبكه پ دادهرخناتمام  هايتراكنشدرصد  6-3جدول 

 تغييرات 1396 آذر 1396 آبان ناتمام هايتراكنش

 %47/16- 409،845 775،667 ناتمام هايتراكنش تعداد

 %1،395،281،210 1،443،291،204 3/44 هاكل تراكنش تعداد

 %0/0272- %0/028 %0/056 هاناتمام به كل تراكنش هايتراكنش نسبت تعداد
  استفاده شده بود "تراكنش ناتمام"ه جاي ب "تراكنش معوق"هاي پيشين، از عنوان در گزارش*

 آذردر موفق  هايتراكنشتعداد  درصدي 44/3همزمان با رشد شود ملاحظه مي 6-3جدول همانطور كه در 
كه اين مهم  داشته است؛ 16/47 كاهشدوره  در اين ناتمام هايتراكنش، تعداد ماه آباننسبت به  1396ماه 

ناتمام  هايتراكنشنسبت   باشد.مي 1396ها طي آذر ماه سال برخي از شركترفع مشكلات سوئيچ به دليل 
  درصدي را تجربه نموده است.  0272/0كاهش موفق در اين ماه نسبت به ماه گذشته  هايتراكنشبه كل 

  

                                                 

 
ساعت به سوييچ شاپرك ارسال نشده  48ت واريز تا تراكنش درخواس ي كارت كه موفق كاربري بوده است و به ازاي آندارنده تراكنش 20 

  .آن در مدت مجاز ارسال نشده است) 2220كه تراكنش  2200ي گويند (معادل تراكنش موفق كاربري با شناسهاست را تراكنش ناتمام مي
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   ارائه دهنده خدمات پرداختهاي بررسي عملكرد كلي شركت .4
را در صنعت پرداخت  PSP يهااز شركت يكهر  يتگستره فعالهاي معرفي شده در اين بخش، شاخص
اين ه چرا ك رود؛شمار ميبهشاپرك جزو ملزومات  ينهاد نظارت ياز آن برا آگاهيكه  دهدينشان م يكيالكترون
اع داشته اطل ي مزبورهااز شركت يكهر  يتاز نقش و سطح فعال يبه خوب بايستميو ناظر  ياستگذارنهاد س

مچنين اين هيد. نقش نماايفاي  يكصنعت پرداخت الكترون يتها بتواند در هداتا با نظارت بر عملكرد آن دباش
ي خدمات پرداخت خواهد دهندههاي ارائهي بازار هريك از شركتها كمك شايان توجهي به مطالعهشاخص

  نمود.

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

  شود. در بازار كارتخوان فروشگاهي تحليل مي
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   PSPهاي بررسي عملكرد كلي شركت .4,1
ني صنعت پرداخت الكترونيكي كارت كشور و ترسيم مسير حركت آتي بازار آن و منظور رصد وضعيت كنوبه

وند هايي تعريف و ربايست شاخصي بازار و نظارت بر آن، ميهاي توسعههمچنين كمك به تعيين سياست
هاي عملكرد ي شاخصتغييرات آن بررسي گردد. در اين بخش از گزارش سعي گرديده است تا با مطالعه

ها در كل و همچنين به تفكيك هريك از ابزار پذيرش و نوع سرويس، تصويري كلي و مبلغي شركتتعدادي 
اي هها در صنعت پرداخت الكترونيكي كارت ترسيم شود. در پايان نيز عملكرد هريك از شركتاز وضعيت آن

PSP گيرد. هاي خطا مورد بررسي قرار ميدر رخداد تراكنش  
  

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

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

  

  
  1396 آذر -ها از نظر تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  1-4شكل 

به پرداخت ملت
21.99%

 پرداخت الكترونيك
سامان
16.79%

نآسان پرداخت پرشي
15.16%

تجارت الكترونيك 
پارسيان

13.84%

كارت اعتباري ايران 
كيش
8.27%

 پرداخت الكترونيك
سداد
7.02%

 پرداخت الكترونيك
پاسارگاد

5.82%

فن آوا كارت
4.33%

پرداخت نوين آرين
4.18%

مبنا كارت آريا
1.33%

سايان كارت
1.22% الكترونيك كارت 

دماوند
0.03%
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  1396 آذر -ها از نظر مبلغ تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  2-4شكل   

از تعداد  درصدي 21/99با سهم  "ملتپرداخت به"گردد، شركت همانگونه كه در دو شكل فوق ملاحظه مي
ي خود، همچنان بيشترين سهم گذشته وضعيتها و در استمرار مبلغ آن درصدي از 28/71و سهم ها تراكنش

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

ي نه اهاي مشابه در گزارش آبان ماه، حكايت از آن دارد كه نوسان قابل ملاحظهمقايسه دو شكل بالا با شكل
ها نيز صورت نپذيرفته است و با وجود كاهش و بلكه در سهم بازار مبلغي آنها، تنها در سهم تعدادي شركت

ها نسبت به ماه گذشته تغيير خاصي مشاهده بندي آنها، در رتبهافزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركت
پرداخت به"درصدي بين دو شركت نخست بازار، نقش شركت  15شود. همچنين اختلاف سهم مبلغي نمي
  سازد. هاي پرداخت كارت به روشني نمايان ميرا در ميزان ارزش ريالي تراكنش "ملت

  

به پرداخت ملت
28.71%

كارت اعتباري ايران 
كيش
 پرداخت الكترونيك13.32%

سامان
12.35%

 پرداخت الكترونيك
سداد
10.16%

تجارت الكترونيك 
پارسيان

9.02%

نآسان پرداخت پرشي
8.19%

 پرداخت الكترونيك
پاسارگاد

5.80%

فن آوا كارت
5.52%

سايان كارت
2.73%

مبنا كارت آريا
2.43%

پرداخت نوين آرين
1.74% الكترونيك كارت 

دماوند
0.03%
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   PSPهاي بررسي عملكرد كلي شركت .4,1
ني صنعت پرداخت الكترونيكي كارت كشور و ترسيم مسير حركت آتي بازار آن و منظور رصد وضعيت كنوبه

وند هايي تعريف و ربايست شاخصي بازار و نظارت بر آن، ميهاي توسعههمچنين كمك به تعيين سياست
هاي عملكرد ي شاخصتغييرات آن بررسي گردد. در اين بخش از گزارش سعي گرديده است تا با مطالعه

ها در كل و همچنين به تفكيك هريك از ابزار پذيرش و نوع سرويس، تصويري كلي و مبلغي شركتتعدادي 
اي هها در صنعت پرداخت الكترونيكي كارت ترسيم شود. در پايان نيز عملكرد هريك از شركتاز وضعيت آن

PSP گيرد. هاي خطا مورد بررسي قرار ميدر رخداد تراكنش  
  

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

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

  

  
  1396 آذر -ها از نظر تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  1-4شكل 
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  1396 آذر -ها از نظر مبلغ تراكنش PSPسهم بازار هر شركت  2-4شكل   

از تعداد  درصدي 21/99با سهم  "ملتپرداخت به"گردد، شركت همانگونه كه در دو شكل فوق ملاحظه مي
ي خود، همچنان بيشترين سهم گذشته وضعيتها و در استمرار مبلغ آن درصدي از 28/71و سهم ها تراكنش

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

ي نه اهاي مشابه در گزارش آبان ماه، حكايت از آن دارد كه نوسان قابل ملاحظهمقايسه دو شكل بالا با شكل
ها نيز صورت نپذيرفته است و با وجود كاهش و بلكه در سهم بازار مبلغي آنها، تنها در سهم تعدادي شركت

ها نسبت به ماه گذشته تغيير خاصي مشاهده بندي آنها، در رتبهافزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركت
پرداخت به"درصدي بين دو شركت نخست بازار، نقش شركت  15شود. همچنين اختلاف سهم مبلغي نمي
  سازد. هاي پرداخت كارت به روشني نمايان ميرا در ميزان ارزش ريالي تراكنش "ملت

  

به پرداخت ملت
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دماوند
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هاي هر يك از از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,2
  هاي پذيرش ابزار

هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
هاي هر شركت به تفكيك ابزار پذيرش مورد بررسي قرار بخش تعداد و مبلغ تراكنشدر اين شود. پذيرش مي

ماه متوالي  هاي پذيرش براي دواز بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتسهم تعدادي تراكنشگيرد. مي
  ارائه شده است.  1-4جدول  در 96آبان و آذر 

افزوده شده است. در  PSPهاي هاي كارتخوان فروشگاهي تمامي شركتدر آذر ماه تقريبا بر ميزان تراكنش
ان فروشگاهي، هاي كارتخوتراكنش درصد از بازار 24/25با پوشش  "ملتپرداخت به" همچنان شركتاين ماه 

   بالاترين سهم را در اختيار خود دارد.

فتارها شود. اين نوع رها مشاهده ميي شركتهاي اينترنتي نيز منوال رو به رشد تقريبا در همهدر حوزه تراكنش
هاي اينترنتي نسبت به ماه گذشته اتفاق افتد. درصد در كل تراكنش 21سبب گرديده است تا نرخ رشد بيش از 

نسبت به  "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي اينترنتي شركت ماه همچنان اختلاف مثبت تعداد تراكنش در آذر
 "نپرداخت الكترونيك ساما"قابل ملاحظه است. در ماه جاري همانند چندين ماه گذشته شركت  هاساير شركت

  به خود اختصاص داده است. هاي اينترنتي، بيشترين سهم رادرصد از بازار تراكنش 30/11كسب  با

ا، در هترين تغيير در رفتار شركتهاي موبايلي مختلف بوده است. عمدهها در خصوص تراكنشعملكرد شركت
مشاهده شده است. اين شركت در ماه  "پرداخت الكترونيك سامان"هاي موبايلي شركت رشد منفي تراكنش

با  "آسان پرداخت پرشين"آذر ماه همچنان شركت  در گذشته بيشترين افزايش مثبت را نشان داده است.
 ليهاي موبايتراكنشدر بازار  ي بالاترين سهمدارنده هاي مزبور،سهم تعدادي تراكنشاز  درصد 39/89پوشش 

   شود.محسوب مي
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  1396آبان و آذر –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هرتراكنشاز تعداد  PSPمقايسه سهم هر شركت   1-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان
 %1/10 %39/89  %38/79  %1/84‐  %8/78  %10/62 %0/01‐  %13/05  %13/06  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/04  %0/04  الكترونيك كارت دماوند

 %0/00  %0/15  %0/15  %1/86‐  %17/55  %19/41 %0/23 %24/25 %24/02  به پرداخت ملت
 %0/05  %0/93  %0/88  %0/22‐  %2/00  %2/22 %0/00  %6/43  %6/44 الكترونيك پاسارگادپرداخت 

 %1/54‐  %19/41  %20/95  %0/33‐ %30/11 %30/44 %0/72‐  %16/03  %16/75  پرداخت الكترونيك سامان
 %0/02  %0/05  %0/03  %0/16  %10/56  %10/40 %0/00  %7/55  %7/55  سداد پرداخت الكترونيك

 %0/75‐  %28/94  %29/69  %0/07‐  %3/01  %3/09 %0/04‐  %1/86  %1/90  آرينپرداخت نوين 
 %0/88  %9/85  %8/97  %3/77  %22/30  %18/52 %0/31  %13/90  %13/59 تجارت الكترونيك پارسيان

 %0/02  %0/11  %0/09  %0/01  %0/03  %0/02 %0/04  %1/38  %1/34  سايان كارت
 %0/28  %0/51  %0/23  %0/02  %0/59  %0/57 %0/14  %4/84  %4/71  فن آوا كارت

 %0/03‐  %0/17  %0/19  %0/53‐  %3/75  %4/28 %0/04  %9/22  %9/18  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/03‐  %0/00  %0/03  %0/89  %1/33  %0/43 %0/02  %1/45  %1/43  مبنا كارت آريا

ي دو ابزار هاتراكنش در بيشترين اختلاف بين سهم تعداديشود، ملاحظه مي 1-4جدول در همانگونه كه 
 "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به آبان ماه در شركت  96آذر در ماه  كارتخوان فروشگاهي و موبايلي

و در سهم  درصد 0/72هاي كارتخوان فروشگاهي اين شركت رقم گزارش شده است. در سهم تراكنش
هاي اينترنتي شود. در روندي معكوس، سهم تراكنشمشاهده مي درصد كاهش 1/54هاي موبايلي آن تراكنش
  درصد همراه بوده است.  3/77اي معادل با با اختلاف مثبت قابل ملاحظه "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت 

هاي پذيرش در هاي هر يك از ابزاراز تعداد تراكنشي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت هاهم شركتس
  نمايش داده شده است.  3-4شكل 
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هاي هر يك از از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,2
  هاي پذيرش ابزار

هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
هاي هر شركت به تفكيك ابزار پذيرش مورد بررسي قرار بخش تعداد و مبلغ تراكنشدر اين شود. پذيرش مي

ماه متوالي  هاي پذيرش براي دواز بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتسهم تعدادي تراكنشگيرد. مي
  ارائه شده است.  1-4جدول  در 96آبان و آذر 

افزوده شده است. در  PSPهاي هاي كارتخوان فروشگاهي تمامي شركتدر آذر ماه تقريبا بر ميزان تراكنش
ان فروشگاهي، هاي كارتخوتراكنش درصد از بازار 24/25با پوشش  "ملتپرداخت به" همچنان شركتاين ماه 

   بالاترين سهم را در اختيار خود دارد.

فتارها شود. اين نوع رها مشاهده ميي شركتهاي اينترنتي نيز منوال رو به رشد تقريبا در همهدر حوزه تراكنش
هاي اينترنتي نسبت به ماه گذشته اتفاق افتد. درصد در كل تراكنش 21سبب گرديده است تا نرخ رشد بيش از 

نسبت به  "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي اينترنتي شركت ماه همچنان اختلاف مثبت تعداد تراكنش در آذر
 "نپرداخت الكترونيك ساما"قابل ملاحظه است. در ماه جاري همانند چندين ماه گذشته شركت  هاساير شركت

  به خود اختصاص داده است. هاي اينترنتي، بيشترين سهم رادرصد از بازار تراكنش 30/11كسب  با

ا، در هترين تغيير در رفتار شركتهاي موبايلي مختلف بوده است. عمدهها در خصوص تراكنشعملكرد شركت
مشاهده شده است. اين شركت در ماه  "پرداخت الكترونيك سامان"هاي موبايلي شركت رشد منفي تراكنش

با  "آسان پرداخت پرشين"آذر ماه همچنان شركت  در گذشته بيشترين افزايش مثبت را نشان داده است.
 ليهاي موبايتراكنشدر بازار  ي بالاترين سهمدارنده هاي مزبور،سهم تعدادي تراكنشاز  درصد 39/89پوشش 

   شود.محسوب مي
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  1396آبان و آذر –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هرتراكنشاز تعداد  PSPمقايسه سهم هر شركت   1-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از تعداد تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان
 %1/10 %39/89  %38/79  %1/84‐  %8/78  %10/62 %0/01‐  %13/05  %13/06  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/04  %0/04  الكترونيك كارت دماوند

 %0/00  %0/15  %0/15  %1/86‐  %17/55  %19/41 %0/23 %24/25 %24/02  به پرداخت ملت
 %0/05  %0/93  %0/88  %0/22‐  %2/00  %2/22 %0/00  %6/43  %6/44 الكترونيك پاسارگادپرداخت 

 %1/54‐  %19/41  %20/95  %0/33‐ %30/11 %30/44 %0/72‐  %16/03  %16/75  پرداخت الكترونيك سامان
 %0/02  %0/05  %0/03  %0/16  %10/56  %10/40 %0/00  %7/55  %7/55  سداد پرداخت الكترونيك

 %0/75‐  %28/94  %29/69  %0/07‐  %3/01  %3/09 %0/04‐  %1/86  %1/90  آرينپرداخت نوين 
 %0/88  %9/85  %8/97  %3/77  %22/30  %18/52 %0/31  %13/90  %13/59 تجارت الكترونيك پارسيان

 %0/02  %0/11  %0/09  %0/01  %0/03  %0/02 %0/04  %1/38  %1/34  سايان كارت
 %0/28  %0/51  %0/23  %0/02  %0/59  %0/57 %0/14  %4/84  %4/71  فن آوا كارت

 %0/03‐  %0/17  %0/19  %0/53‐  %3/75  %4/28 %0/04  %9/22  %9/18  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/03‐  %0/00  %0/03  %0/89  %1/33  %0/43 %0/02  %1/45  %1/43  مبنا كارت آريا

ي دو ابزار هاتراكنش در بيشترين اختلاف بين سهم تعداديشود، ملاحظه مي 1-4جدول در همانگونه كه 
 "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به آبان ماه در شركت  96آذر در ماه  كارتخوان فروشگاهي و موبايلي

و در سهم  درصد 0/72هاي كارتخوان فروشگاهي اين شركت رقم گزارش شده است. در سهم تراكنش
هاي اينترنتي شود. در روندي معكوس، سهم تراكنشمشاهده مي درصد كاهش 1/54هاي موبايلي آن تراكنش
  درصد همراه بوده است.  3/77اي معادل با با اختلاف مثبت قابل ملاحظه "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت 

هاي پذيرش در هاي هر يك از ابزاراز تعداد تراكنشي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت هاهم شركتس
  نمايش داده شده است.  3-4شكل 
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  1396 آذر -هاي پذيرش هاي هريك از ابزاراز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  3-4شكل 

در  96ماه آبان و آذر هاي پذيرش براي دو از بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتمبلغي تراكنشسهم 
 هايدر آذر ماه نيز تغييري در نام شركت ارائه شده است. اطلاعات اين جدول مبين آن است كه 2-4جدول 
ي بيشترين سهم بازار مبلغي در هريك از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. در اين ماه تمامي دارنده
ت اند. شركهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي خود روندي افزايشي نشان دادهها در ارزش ريالي تراكنششركت

هاي كارتخوان فروشگاهي، بالاترين بازار تراكنش درصدي از 27/62با پوشش همچنان  "پرداخت ملتبه"
ا رقمي ذيرش اينترنتي نيز بهاي ابزار پتراكنشسهم مبلغي همچنين اين شركت در  سهم را در اختيار خود دارد.

  درصد، بيشترين ميزان را از آنِ خود نموده است.   43/91برابر با 

 درصد 44/24با سهمي معادل با  "آسان پرداخت پرشين"هاي گذشته همچنان شركت در آذر ماه همانند ماه
غي بيشترين افزايش مبلرا در اختيار دارد. موبايلي ابزار پذيرش  هايبخش عظيمي از بازار مبلغي تراكنش

  ود.شگزارش مي "پرداخت نوين آرين"هاي موبايلي در همين شركت و بالاترين كاهش در شركت تراكنش
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كارتخوان فروشگاهي ابزار پذيرش اينترنتي ابزار پذيرش موبايلي
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  1396آبان و آذر –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  2-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  8/72%  8/53%  ‐0/19% 1/63%  1/47% ‐0/16% 43/16% 44/24% 1/07% 

 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00 %0/00  %0/00 %0/00  %0/04  %0/04  دماوند كارت الكترونيك
 %0/09‐  %0/24  %0/34 %1/23‐%43/91 %45/14 %0/29 %27/62 %27/34  ملت پرداخت به
 %0/01  %0/79  %0/78 %0/36 %4/00  %3/64 %0/01‐  %5/98  %5/99 ادپاسارگ الكترونيك پرداخت
 %0/26‐  %20/27  %20/54 %1/38 %21/61  %20/23 %0/20‐  %11/53  %11/73  سامان الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/03  %0/02 %1/20‐ %12/54  %13/74 %0/09‐  %10/03  %10/12  سداد الكترونيك پرداخت

 %1/56‐  %21/69  %23/25 %0/07‐ %0/19  %0/26 %0/00  %1/74  %1/74  آرين نوين پرداخت
 %0/55  %11/75  %11/20 %0/64‐ %9/53  %10/17 %0/03‐  %8/96  %8/99 پارسيان الكترونيك تجارت

 %0/01  %0/08  %0/07 %0/06‐ %0/02  %0/08 %0/19  %2/97  %2/79  كارت سايان
 %0/29  %0/65  %0/36 %0/76 %1/97  %1/21 %0/30  %5/54  %5/54  كارت آوا فن

 %0/00  %0/25  %0/25 %0/37 %4/09  %3/72 %0/30‐  %14/47  %14/47  كيش ايران اعتباري كارت
 %0/03‐  %0/00  %0/03 %0/48 %0/65  %0/17 %0/05  %2/60  %2/55  آريا كارت مبنا

در ابزار كارتخوان  96آذر ماه  يهابيشترين اختلاف بين سهم مبلغي تراكنش دهد،اطلاعات جدول فوق نشان مي
 "آوا كارتفن" هايشركتترتيب به افزايش و نيز كاهش همزمان بهدرصد  0/30 با رقمي برابر با فروشگاهي

ري مشاهده تهاي اينترنتي تغييرات مشخصدر سهم مبلغي تراكنش .داردتعلق  "كارت اعتباري ايران كيش"و 
 "پرداخت الكترونيك سامان"شركت  درصد افزايش، به 1/38شده كه بالاترين اختلاف نسبت به ماه گذشته با 

در اختيار  ،درصد 1/56هاي موبايلي با نمايش منفي اين شاخص در بازار مبلغي تراكنش است.ختصاص يافتها
   .گزارش شده است "پرداخت نوين آرين"

ا ي خدمات پرداخت در مقايسه بدهندههاي ارائههاي شركتلازم به توضيح است تغييرات سهم مبلغي تراكنش
  هم اندازه نيستند. ها نيزحتي ميزان آنسهم تعدادي لزوما همسو نبوده و 

نمايش  1396 آذر ماههاي پذيرش مختلف را در هاي ابزاراز مبلغ تراكنش PSPهاي سهم شركت 4-4شكل 
  دهد.مي
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  1396 آذر -هاي پذيرش هاي هريك از ابزاراز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  3-4شكل 

در  96ماه آبان و آذر هاي پذيرش براي دو از بازار ابزار PSPهاي هاي هر يك از شركتمبلغي تراكنشسهم 
 هايدر آذر ماه نيز تغييري در نام شركت ارائه شده است. اطلاعات اين جدول مبين آن است كه 2-4جدول 
ي بيشترين سهم بازار مبلغي در هريك از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. در اين ماه تمامي دارنده
ت اند. شركهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي خود روندي افزايشي نشان دادهها در ارزش ريالي تراكنششركت

هاي كارتخوان فروشگاهي، بالاترين بازار تراكنش درصدي از 27/62با پوشش همچنان  "پرداخت ملتبه"
ا رقمي ذيرش اينترنتي نيز بهاي ابزار پتراكنشسهم مبلغي همچنين اين شركت در  سهم را در اختيار خود دارد.

  درصد، بيشترين ميزان را از آنِ خود نموده است.   43/91برابر با 

 درصد 44/24با سهمي معادل با  "آسان پرداخت پرشين"هاي گذشته همچنان شركت در آذر ماه همانند ماه
غي بيشترين افزايش مبلرا در اختيار دارد. موبايلي ابزار پذيرش  هايبخش عظيمي از بازار مبلغي تراكنش

  ود.شگزارش مي "پرداخت نوين آرين"هاي موبايلي در همين شركت و بالاترين كاهش در شركت تراكنش
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  1396آبان و آذر –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  2-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  8/72%  8/53%  ‐0/19% 1/63%  1/47% ‐0/16% 43/16% 44/24% 1/07% 

 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00 %0/00  %0/00 %0/00  %0/04  %0/04  دماوند كارت الكترونيك
 %0/09‐  %0/24  %0/34 %1/23‐%43/91 %45/14 %0/29 %27/62 %27/34  ملت پرداخت به
 %0/01  %0/79  %0/78 %0/36 %4/00  %3/64 %0/01‐  %5/98  %5/99 ادپاسارگ الكترونيك پرداخت
 %0/26‐  %20/27  %20/54 %1/38 %21/61  %20/23 %0/20‐  %11/53  %11/73  سامان الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/03  %0/02 %1/20‐ %12/54  %13/74 %0/09‐  %10/03  %10/12  سداد الكترونيك پرداخت

 %1/56‐  %21/69  %23/25 %0/07‐ %0/19  %0/26 %0/00  %1/74  %1/74  آرين نوين پرداخت
 %0/55  %11/75  %11/20 %0/64‐ %9/53  %10/17 %0/03‐  %8/96  %8/99 پارسيان الكترونيك تجارت

 %0/01  %0/08  %0/07 %0/06‐ %0/02  %0/08 %0/19  %2/97  %2/79  كارت سايان
 %0/29  %0/65  %0/36 %0/76 %1/97  %1/21 %0/30  %5/54  %5/54  كارت آوا فن

 %0/00  %0/25  %0/25 %0/37 %4/09  %3/72 %0/30‐  %14/47  %14/47  كيش ايران اعتباري كارت
 %0/03‐  %0/00  %0/03 %0/48 %0/65  %0/17 %0/05  %2/60  %2/55  آريا كارت مبنا

در ابزار كارتخوان  96آذر ماه  يهابيشترين اختلاف بين سهم مبلغي تراكنش دهد،اطلاعات جدول فوق نشان مي
 "آوا كارتفن" هايشركتترتيب به افزايش و نيز كاهش همزمان بهدرصد  0/30 با رقمي برابر با فروشگاهي

ري مشاهده تهاي اينترنتي تغييرات مشخصدر سهم مبلغي تراكنش .داردتعلق  "كارت اعتباري ايران كيش"و 
 "پرداخت الكترونيك سامان"شركت  درصد افزايش، به 1/38شده كه بالاترين اختلاف نسبت به ماه گذشته با 

در اختيار  ،درصد 1/56هاي موبايلي با نمايش منفي اين شاخص در بازار مبلغي تراكنش است.ختصاص يافتها
   .گزارش شده است "پرداخت نوين آرين"

ا ي خدمات پرداخت در مقايسه بدهندههاي ارائههاي شركتلازم به توضيح است تغييرات سهم مبلغي تراكنش
  هم اندازه نيستند. ها نيزحتي ميزان آنسهم تعدادي لزوما همسو نبوده و 

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



72

  
 

74 

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

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

  ناچيز است. بسيار هاي پذيرشابزار
 

  سرويسهاي هر از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,3
هاي خدمات سرويسدر  PSP ي هر شركتگذارسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه

ها به تفكيك نوع سرويس مورد هاي هر يك از شركتدر اين بخش تعداد و مبلغ تراكنششود. مي پرداخت
 هاي هر سرويستراكنشاز بازار  PSPهاي هاي هر يك از شركتسهم تعدادي تراكنشگيرد. بررسي قرار مي

  ارائه شده است.  3-4جدول 1-4جدول  در 96ماه متوالي آبان و آذر  براي دو

ت دهد. در آذر ماه شركها نرخ رشد مثبت را نشان ميهاي خريد، تقريبا عملكرد تمامي شركتشدر حوزه تراكن
 24/59هاي خريد خود افزوده است و همچنان با پوشش بيشترين حجم را بر ميزان تراكنش "پرداخت ملتبه"

نيز  گيريهاي ماندهتراكنشاين شركت در  هاي مزبور، بالاترين سهم را در اختيار دارد.بازار تراكنش از درصد
  كند.ها پشتيباني مي، از بالاترين ميزان اين گونه از تراكنشدرصد 20/83با سهمي معادل با 
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هاي پرداخت قبض و بالاترين اختلاف منفي را در حجم تراكنش "پرداخت نوين آرين"در ماه جاري شركت 
 "ينآسان پرداخت پرش"همانند ماه گذشته شركت  خريد شارژ نسبت به ماه گذشته نشان داده است. در آذر ماه

به خود اختصاص  را، بيشترين سهم هاي پرداخت قبض و خريد شارژاز بازار تراكنش درصد 30/17با كسب 
  داده است.

  1396آبان و آذر –سرويسبه ازاي هر ها از تعداد تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت   3-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  خريد

هاي سهم از تعداد تراكنش
  پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي سهم از تعداد تراكنش
  مانده گيري

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان
 %0/10‐  %14/40  %14/50  %0/57 %30/17 %29/61  %0/22‐  %12/24 %12/46  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/05  %0/05  %0/00  %0/01  %0/02  %0/00  %0/03  %0/04  الكترونيك كارت دماوند

 %0/08 %20/83  %20/75  %0/20  %9/38  %9/17  %0/22 %24/59%24/37  به پرداخت ملت
 %0/05  %6/90  %6/85  %0/10  %4/20  %4/10  %0/01‐  %6/06  %6/07 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %0/40‐  %13/88  %14/27  %1/11‐  %18/70  %19/81  %0/67‐  %16/64 %17/31  پرداخت الكترونيك سامان

 %0/03  %7/64  %7/60  %0/59  %3/80  %3/21  %0/05‐  %7/62  %7/66  سداد پرداخت الكترونيك
 %0/03‐  %1/68  %1/71  %1/28‐  %16/39  %17/67  %0/03‐  %1/94  %1/97  پرداخت نوين آرين

 %0/23  %16/23  %16/00  %0/51  %13/10  %12/59  %0/56  %13/81 %13/24 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/03  %1/55  %1/52  %0/04  %0/62  %0/58  %0/03  %1/32  %1/28  سايان كارت
 %0/12  %5/14  %5/02  %0/37  %2/50  %2/12  %0/10  %4/64  %4/54  فن آوا كارت

 %0/05‐  %10/02  %10/07  %0/01  %0/70  %0/69  %0/01  %9/65  %9/64  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/03  %1/68  %1/65  %0/01  %0/43  %0/42  %0/06  %1/48  %1/42  مبنا كارت آريا

- هاي خريد و ماندهتراكنشبيشترين اختلاف بين سهم تعدادي شود، ملاحظه مي 3-4جدول در همانگونه كه 

هم طوريكه از سگزارش شده به "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به آبان ماه در شركت  96آذر ر ماه گيري د
كم گرديده است. در سهم  درصد 0/40درصد و  0/67هاي فوق در اين شركت به ترتيب ارقام تراكنش
در شركت  درصد 1/28هاي پرداخت قبض و خريد شارژ، بالاترين اختلاف با عددي برابر با منفي تراكنش

  شود.مشاهده مي "پرداخت نوين آرين"
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  1396 آذر - هاي پذيرشهاي هر يك از ابزاراز مبلغ تراكنش PSPسهم هر شركت  4-4شكل 

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

  ناچيز است. بسيار هاي پذيرشابزار
 

  سرويسهاي هر از بازار تراكنش PSPهاي سهم شركت .4,1,3
هاي خدمات سرويسدر  PSP ي هر شركتگذارسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه

ها به تفكيك نوع سرويس مورد هاي هر يك از شركتدر اين بخش تعداد و مبلغ تراكنششود. مي پرداخت
 هاي هر سرويستراكنشاز بازار  PSPهاي هاي هر يك از شركتسهم تعدادي تراكنشگيرد. بررسي قرار مي

  ارائه شده است.  3-4جدول 1-4جدول  در 96ماه متوالي آبان و آذر  براي دو

ت دهد. در آذر ماه شركها نرخ رشد مثبت را نشان ميهاي خريد، تقريبا عملكرد تمامي شركتشدر حوزه تراكن
 24/59هاي خريد خود افزوده است و همچنان با پوشش بيشترين حجم را بر ميزان تراكنش "پرداخت ملتبه"

نيز  گيريهاي ماندهتراكنشاين شركت در  هاي مزبور، بالاترين سهم را در اختيار دارد.بازار تراكنش از درصد
  كند.ها پشتيباني مي، از بالاترين ميزان اين گونه از تراكنشدرصد 20/83با سهمي معادل با 
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هاي پرداخت قبض و بالاترين اختلاف منفي را در حجم تراكنش "پرداخت نوين آرين"در ماه جاري شركت 
 "ينآسان پرداخت پرش"همانند ماه گذشته شركت  خريد شارژ نسبت به ماه گذشته نشان داده است. در آذر ماه

به خود اختصاص  را، بيشترين سهم هاي پرداخت قبض و خريد شارژاز بازار تراكنش درصد 30/17با كسب 
  داده است.

  1396آبان و آذر –سرويسبه ازاي هر ها از تعداد تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت   3-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

هاي سهم از تعداد تراكنش
  خريد

هاي سهم از تعداد تراكنش
  پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي سهم از تعداد تراكنش
  مانده گيري

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان
 %0/10‐  %14/40  %14/50  %0/57 %30/17 %29/61  %0/22‐  %12/24 %12/46  آسان پرداخت پرشين
 %0/00  %0/05  %0/05  %0/00  %0/01  %0/02  %0/00  %0/03  %0/04  الكترونيك كارت دماوند

 %0/08 %20/83  %20/75  %0/20  %9/38  %9/17  %0/22 %24/59%24/37  به پرداخت ملت
 %0/05  %6/90  %6/85  %0/10  %4/20  %4/10  %0/01‐  %6/06  %6/07 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %0/40‐  %13/88  %14/27  %1/11‐  %18/70  %19/81  %0/67‐  %16/64 %17/31  پرداخت الكترونيك سامان

 %0/03  %7/64  %7/60  %0/59  %3/80  %3/21  %0/05‐  %7/62  %7/66  سداد پرداخت الكترونيك
 %0/03‐  %1/68  %1/71  %1/28‐  %16/39  %17/67  %0/03‐  %1/94  %1/97  پرداخت نوين آرين

 %0/23  %16/23  %16/00  %0/51  %13/10  %12/59  %0/56  %13/81 %13/24 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/03  %1/55  %1/52  %0/04  %0/62  %0/58  %0/03  %1/32  %1/28  سايان كارت
 %0/12  %5/14  %5/02  %0/37  %2/50  %2/12  %0/10  %4/64  %4/54  فن آوا كارت

 %0/05‐  %10/02  %10/07  %0/01  %0/70  %0/69  %0/01  %9/65  %9/64  كارت اعتباري ايران كيش
 %0/03  %1/68  %1/65  %0/01  %0/43  %0/42  %0/06  %1/48  %1/42  مبنا كارت آريا

- هاي خريد و ماندهتراكنشبيشترين اختلاف بين سهم تعدادي شود، ملاحظه مي 3-4جدول در همانگونه كه 

هم طوريكه از سگزارش شده به "پرداخت الكترونيك سامان"نسبت به آبان ماه در شركت  96آذر ر ماه گيري د
كم گرديده است. در سهم  درصد 0/40درصد و  0/67هاي فوق در اين شركت به ترتيب ارقام تراكنش
در شركت  درصد 1/28هاي پرداخت قبض و خريد شارژ، بالاترين اختلاف با عددي برابر با منفي تراكنش

  شود.مشاهده مي "پرداخت نوين آرين"
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ي هاي شبكهسرويسهاي هر يك از اد تراكنشاز تعدهاي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شركت
  نمايش داده شده است.  5-4شكل در  الكترونيكي پرداخت كارت

  
  1396 آذر -ها به ازاي هر سرويس تراكنشاز تعداد  PSPسهم هر شركت  5-4شكل 

 ي الكترونيكي پرداخت كارتهاي شبكهسرويساز بازار  PSPهاي هاي هر يك از شركتمبلغي تراكنشسهم 
در آذر ماه  ارائه شده است. اطلاعات اين جدول مبين آن است كه 4-4ول جددر  96ماه آبان و آذر براي دو 

ته رخ ها نسبت به ماه گذشي بيشترين سهم بازار مبلغي در هريك از سرويسهاي دارندهتغييري در نام شركت
ي عنوان بالاترين دارندهها، به درصدي بازار آن 29/61ش با پوشنان همچ "پرداخت ملتبه"نداده است. شركت 
  گردد. هاي خريد محسوب ميسهم مبلغي تراكنش

 28/46شارژ با سهمي معادل هاي پرداخت قبض و خريد تراكنشبيشترين سهم مبلغي  ماه همچنان آذردر 
  باشد. مي "پرداخت الكترونيك سامان"درصد در اختيار شركت 
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  1396آبان و آذر –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  4-4ول جد

نام شركت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

  هاي سهم از مبلغ تراكنش
  خريد

  هايسهم از مبلغ تراكنش
  پرداخت قبض و خريد شارژ 

  اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  8/37%  8/15%  ‐0/22%  9/08%  9/12%  0/04%  

  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/03  %0/04  دماوند كارت الكترونيك
  %0/17‐  %7/96  %8/13  %0/20  %29/61  %29/42  ملت پرداخت به
  %1/37  %7/35  %5/98  %0/04‐  %5/73  %5/78  پاسارگاد الكترونيك پرداخت
  %0/67 %28/46  %27/80  %0/07‐  %11/64  %11/71  سامان الكترونيك پرداخت
  %0/82  %10/30  %9/48  %0/21‐  %10/16  %10/37  سداد الكترونيك پرداخت

  %0/26‐  %3/22  %3/48  %0/01‐  %1/67  %1/68  آرين نوين پرداخت
  %1/22‐  %19/22  %20/44  %0/01‐  %8/57  %8/58  پارسيان الكترونيك تجارت

  %0/01  %0/27  %0/26  %0/16  %2/84  %2/67  كارت سايان
  %0/88‐  %3/90  %4/78  %0/38  %5/59  %5/21  كارت آوا فن

  %0/31‐  %9/92  %10/24  %0/28‐  %13/47  %13/74  كيش ايران اعتباري كارت
  %0/06‐  %0/27  %0/33  %0/08  %2/53  %2/45  آريا كارت مبنا

و  96ي خريد در آذر ماه هابيشترين اختلاف بين سهم مبلغي تراكنش دهد كهاطلاعات جدول فوق نشان مي
اتفاق افتاده است. سهم بازار  "كارت آوافن" شركتدر  افزايش درصد 0/38 با رقمي برابر با ماه گذشته
ختلاف ا در روندي همسو، با "پرداخت الكترونيك پاسارگاد"هاي پرداخت قبض و خريد شارژ شركت تراكنش

  دهد. درصد، بيشترين تفاضل سهم را نشان مي 1/37مثبت 

نمايش  1396 آذر ماهمختلف را در  هايسرويسهاي از مبلغ تراكنش PSPهاي سهم شركت 6-4شكل 
  دهد.مي
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  1396 آذر -به ازاي هر سرويس هااز مبلغ تراكنش PSPسهم هر شركت  6-4شكل 

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

  يز است.ناچ هاي خدمات پرداخت كارت بسيارسرويس
 

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

يح و هاي صحها در پشتيباني از تراكنشاي بين شركتگيرد و هدف آن، انجام مقايسهمورد بررسي قرار مي
 PSPهاي هر شركت باشد. بدين منظور سهم خطاي پذيرندگي از تعداد كل تراكنشملكرد ميدقت در ع
نتايج اين  5-4جدول شود تا بررسي شود كه كدام شركت عملكرد بهتري از اين منظر داشته است. محاسبه مي

  را منعكس نموده است. 96متوالي آبان و آذر بررسي در دو ماه 
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  1396آذر  - PSPهاي هر شركت مقايسه نسبت خطاي پذيرندگي به كل تراكنش 5-4جدول 

نام شركت ارائه دهنده خدمات 
 پرداخت

نسبت تعداد خطاي پذيرندگي به تعداد كل 
هاتراكنش  درصد تغييرات 

 آذر آبان
 %0/133 %0/271 %0/138 آسان پرداخت پرشين
 %0/565 %0/632 %0/068 الكترونيك كارت دماوند

 %0/005‐ %0/037 %0/042 به پرداخت ملت
 %0/018 %0/135 %0/117 پرداخت الكترونيك پاسارگاد
 %0/047 %0/155 %0/109 پرداخت الكترونيك سامان

سداد پرداخت الكترونيك  0/095% 0/117% 0/022% 
 %0/022‐ %0/147 %0/169 پرداخت نوين آرين

 %0/075‐ %0/015 %0/090 تجارت الكترونيك پارسيان
 %0/008‐ %0/027 %0/035 سايان كارت
 %0/013 %0/058 %0/045 فن آوا كارت

 %0/019 %0/231 %0/211 كارت اعتباري ايران كيش
 %0/008 %0/024 %0/015 مبنا كارت آريا

ر ها داشته است. لذا در اين جدول بدهنده آن است كه شركت عملكرد بهتري به نسبت ساير شركت*هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان
  داده شده است.    يشنما Boldصورت ها، كمترين ميزان شاخص به خلاف ساير جدول

جايگاه نخست در بهترين عملكرد از منظر نسبت خطاي  "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت آذر در ماه 
تعداد خطاي  درصدي 0/015شركت با سهم اين . پس از ه استآورددست ها را بهپذيرندگي به مجموع تراكنش

 .ستادر جايگاه بعدي كمترين ميزان شاخص قرار گرفته "كارت آريامبنا " ها، شركتپذيرندگي به كل تراكنش
 "ت دماوندالكترونيك كار" ها نيز به شركتبيشترين نسبت تعداد خطاي پذيرندگي به كل تعداد تراكنش

رو بهبا رشد تعداد خطاي پذيرندگي رو ها نسبت به ماه گذشتهاختصاص داشته است. در اين ماه بيشتر شركت
  به تصوير كشيده شده است. 7-4شكل  اطلاعات اين جدول در. اندشده
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  1396آبان و آذر –ها خطاي پذيرندگي به كل تراكنشدر شاخص نسبت  PSPهاي مقايسه شركت 7-4شكل 

  

ه ب كاهش در نسبت خطاي پذيرندگي بيشترين شود كهها ملاحظه ميدر مقايسه ماهانه عملكرد اين شركت
مثبت اين  بيشترين تغييرات رخداده و "تجارت الكترونيك پارسيان" شركت ها (عملكرد مثبت)، دركل تراكنش

  تعلق داشته است.  "نيك كارت دماوندالكترو"شاخص به شركت 
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 -اندازه گيري تمركز بازار با استفاده از شاخص هرفيندال .4,1,5
 به ازاي ابزارهاي پذيرش 21هيرشمن

هيرشمن -هاي فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفيندالدر اين بخش وضعيت تمركز و قدرت رقابتي شركت
 بيان براي كاربردي و مهم هايشاخص از يكي هيرشمن -هرفيندال . شاخص22شودسنجيده و بررسي مي

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

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

توان در خصوص تمركز بازار قضاوت نمود كه دامنه هيرشمن، مي -بر اساس مقادير مختلف شاخص هرفيندال
  ارائه شده است.   6-4جدول مقادير شاخص و وضعيت تمركز بازار در 

  هيرشمن-وضعيت تمركز بازار با توجه به مقادير شاخص هرفيندال 6-4جدول 

  
  

  

  

  

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

  گرفت. كاربه هاو همچنين نوع خدمات پرداخت مورد ارائه آن مختلفهاي به ازاي ابزار

                                                 

 
21 Herfindahl-Hirshman Index 

 آن براي همه مانند و كار رويين فروش، د،يتول هاياندازه مختلف،سهم در بازار صنايع  مربع مجموع شاخص از نيا آوردن دست به براي 22
 -نداليشاخص هرف. دهديم وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص نيا واقع در .شودمي بازار استفاده اي صنعت در هابنگاه

   :شوديم فيتعر ريز صورت به (HHI)رشمن يه
HHI=	∑ ��2���1  

 هاي موجود در صنعت يا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه (شركت) 	2��كه 

 HHIاندازه   وضعيت تمركز

  1000كمتر از   رقابتي

  1800تا  1000بين   تمركز ملايم

  1800بالاي   تمركز بالا
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  1396آبان و آذر –ها خطاي پذيرندگي به كل تراكنشدر شاخص نسبت  PSPهاي مقايسه شركت 7-4شكل 
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باشد به ازاي مي PSPشركت  12اين شاخص براي صنعت پرداخت الكترونيك كه متشكل از  9-3در جدول 
 هايبدين منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراكنش است. محاسبه شده 96براي آذر سال  هر سه ابزار پذيرش

. مجموع مجذور سهم استاحصاء گرديدهستون بعدي، مجذور هر سهم  بازار هر ابزار پذيرش محاسبه و در
  هيرشمن را به دست داده كه در رديف آخر جدول مشخص شده است. -ها، شاخص هرفيندالتمام شركت

  1396آذر  -به ازاي ابزارهاي پذيرش PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-محاسبه شاخص هرفيندال 7-4جدول   

  و H-Hشاخص 
  PSPشركت 

  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS   iS   iS   
  1،591/2099  39/8900  77/0852  8/7798  170/2728 13/0489  آسان پرداخت پرشين
  0/0000  0/0000  0/0000  0/0000  0/0013  0/0361  الكترونيك كارت دماوند

  0/0217  0/1472  308/1220  17/5534  588/0009 24/2487  به پرداخت ملت
  0/8648  0/9299  3/9855  1/9964  41/3656  6/4316  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  376/6104  19/4065  906/3976  30/1064  256/9191 16/0287  پرداخت الكترونيك سامان

  0/0025  0/0503  111/4329  10/5562  57/0377  7/5523  سداد پرداخت الكترونيك
  837/3297  28/9367  9/0889  3/0148  3/4604  1/8602  پرداخت نوين آرين

  97/0862  9/8532  497/2739  22/2996  193/1828 13/8990  تجارت الكترونيك پارسيان
  0/0118  0/1087  0/0007  0/0274  1/8926  1/3757  سايان كارت
  0/2603  0/5102  0/3483  0/5902  23/4511  4/8426  فن آوا كارت

  0/0275  0/1659  14/0635  3/7501  85/0771  9/2237  كارت اعتباري ايران كيش
  0/0000  0/0015  1/7573  1/3256  2/1093  1/4523  مبنا كارت آريا
2،903/4249  -1،929/5558  -1،422/7707  -هيرشمن -شاخص هرفيندال

  

 است دست آمدهبه 1،423فروشگاهي حدود  بازار كارتخوانهيرشمن در  -شاخص هرفيندال 1396ماه  آذردر 
- نشپشتيباني از تراك در بازار اين ابزارست؛ به اين معنا كهملايم دهنده تمركز ) كه، نشان1،800تا  1،000(بين 

اي هتوان گفت كه در انحصار شركت و يا شركتها توزيع شده و نميفروشگاهي در بين شركت هاي كارتخوان
و  1،930 حدودبه ترتيب اعدادي  ابزار پذيرش اينترنتي و موبايليبراي اين شاخص در بازار باشد. خاصي مي

الخصوص ابزار رها، عليبالا در بازار اين ابزا) كه مبين وجود تمركز 1،800از  بيشتر(شده است  حاصل 2،903
 .ها سهم قابل توجهي از بازار را در اختيار دارندباشد. به اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركتميموبايلي 

  
 

83 

داخت پربه"و  "تجارت الكترونيك پارسيان"و پس از آن دو شركت  "پرداخت الكترونيك سامان"شركت 
يز و ن "پرداخت نوين آرين"، "آسان پرداخت پرشين"هاي هاي اينترنتي و شركتدر بازار تراكنش "ملت

  هاي موبايلي تاثيرگذار هستند.در بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"

ارائه شده  8-4جدول در  ي آنگذشتهنسبت به ماه  96آذر  هيرشمن در ماه-اختلاف ميزان شاخص هرفيندال
  است.

  1396آبان و آذر  در PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-مقايسه اختلاف شاخص هرفيندال 8-4جدول 

HHI  
  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان

 H‐H 1،425/12 1،422/77 ‐2/35 1،900/63 1،929/56  28/93 2،906/65  2،903/42  ‐3/23شاخص 

 ذشتهگنسبت به ماه  در دو ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي و موبايليهيرشمن -شاخص هرفيندال آذردر ماه 
روندي معكوس در ابزار پذيرش اينترنتي رشد مشاهده شده است.  تغييرات مواجه بوده و در  با كاهش ناچيزي

هاي ابزار پذيرش است. در ماه جاري بازار تراكنشمذكور اثري در ميزان تمركز هر سه بازار فوق ايجاد نكرده
الكترونيك داخت پر"و تا حدودي شركت  "تجارت الكترونيك پارسيان"اينترنتي متاثر از رفتار افزايشي شركت 

قرار گرفته و بر ميزان تمركز در بازار آن افزوده شده است. بالا رفتن  -مطرح در اين بازار دو شركت -" سامان
هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم بالا در بودن تمركز بازار بين شركت افزايششاخص بيانگر رو به  اين
   .استها ري ديگر شركتقدرت بازا كاهشو  هاي اينترنتيتراكنش بازار

  

 -اندازه گيري تمركز بازار با استفاده از شاخص هرفيندال .4,1,6
 به ازاي نوع سرويس هيرشمن

هيرشمن -هاي فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفيندالدر اين بخش وضعيت تمركز و قدرت رقابتي شركت
  .شودو بررسي ميسنجيده ي پرداخت كشور به ازاي هريك از انواع سرويس در شبكه
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به ازاي  ،باشدمي PSPشركت  12اين شاخص براي صنعت پرداخت الكترونيك كه متشكل از  11-3در جدول 
 هاي بازار هربدين منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراكنش است.محاسبه شده 96نوع خدمت براي آذر هر سه 

. مجموع مجذور سهم تمام استصاء گرديدهاحستون بعدي، مجذور هر سهم  محاسبه و در نوع سرويس
  هيرشمن را به دست داده كه در رديف آخر جدول مشخص شده است. -ها، شاخص هرفيندالشركت

  1396به ازاي نوع سرويس آذر PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-محاسبه شاخص هرفيندال 9-4جدول   

  و H-Hشاخص 
  PSPشركت 

  مانده گيري پرداخت قبض و خريد شارژ  خريد

iS   iS   iS   
  207/4465  14/4030  910/4885  30/1743  149/7216 12/2361  آسان پرداخت پرشين
  0/0022  0/0470  0/0002  0/0145  0/0012  0/0341  الكترونيك كارت دماوند

  433/7515  20/8267  87/9158  9/3763  604/7538 24/5917  به پرداخت ملت
  47/6179  6/9006  17/6007  4/1953  36/6869  6/0570  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  192/5884  13/8776  349/8483  18/7042  276/7329 16/6353  پرداخت الكترونيك سامان

  58/3033  7/6357  14/4499  3/8013  58/0083  7/6163  سداد پرداخت الكترونيك
  2/8338  1/6834  268/4877  16/3856  3/7762  1/9432  نوين آرينپرداخت 

  263/5090  16/2330  171/6382  13/1011  190/6392 13/8072  تجارت الكترونيك پارسيان
  2/4112  1/5528  0/3852  0/6207  1/7364  1/3177  سايان كارت
  26/3726  5/1354  6/2339  2/4968  21/5014  4/6370  فن آوا كارت

  100/4218  10/0211  0/4922  0/7016  93/0737  9/6475  ايران كيشكارت اعتباري 
  2/8352  1/6838  0/1834  0/4283  2/1811  1/4769  مبنا كارت آريا
 هير -شاخص هرفيندال

1،338/0933  -1،827/7242  -1،438/8125  -  شمن
  

و  1،439گيري به ترتيب حدود هاي خريد و ماندههيرشمن در بازار تراكنش -در آذر ماه شاخص هرفيندال
دهنده تمركز ملايم در بازار اين ابزارهاست؛ به اين ) كه، نشان1،800تا  1،000دست آمده است (بين به 1،338

وان گفت تها توزيع شده و نميگيري در بين شركتهاي خريد و همچنين ماندهمعنا كه پشتيباني از تراكنش
  باشد. خاصي ميهاي كه در انحصار شركت و يا شركت
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شده است  حاصل 1،828شارژ رقمي حدود هاي پرداخت قبض و خريد تراكنشبراي اين شاخص در بازار 
از  يدادتعتنها باشد. به اين معنا كه ميبالا در بازار اين نوع سرويس ) كه مبين وجود تمركز 1،800از  بيشتر(

 و با اختلاف دو شركت "آسان پرداخت پرشين". شركت ها سهم قابل توجهي از بازار را در اختيار دارندشركت
هاي پرداخت قبض و خريد شارژ از در بازار تراكنش "پرداخت نوين آرين" و "پرداخت الكترونيك سامان"

  بيشترين سهم برخوردارند. 

ارائه شده  8-4جدول در  ي آنگذشتهنسبت به ماه  96آذر  هيرشمن در ماه-اختلاف ميزان شاخص هرفيندال
  است.

  1396آبان و آذر  در PSPهاي هيرشمن در بازار شركت-مقايسه اختلاف شاخص هرفيندال 10-4جدول 

 
HHI  

  گيريمانده  شارژ پرداخت قبض و خريد  خريد

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان

 H‐H  1،440/73 1،438/81 ‐1/92 1،856/70 1،827/72  ‐28/98 1،339/69  1،338/09  ‐1/60شاخص 

گيري در هر سه سرويس خريد، پرداخت قبض و خريد شارژ و ماندههيرشمن -شاخص هرفيندال آذردر ماه 
ها چندان قابل ملاحظه كاهش مشاهده شده است. كاهش در هر يك از انواع سرويس گذشتهنسبت به ماه 

  است. ها ايجاد نكردهنبوده و تغيير خاصي را در ميزان تمركز بازار هريك از آن

  

  در ابزارهاي پذيرش PSPبررسي عملكرد شركت هاي  .4,2
در مديريت،  PSPهاي عملكرد شركت ي پرداخت الكترونيك كارت، بررسيهاي حوزهيكي از مهمترين شاخص

اي موبايلي هي پرداختي صنعت پرداخت در حوزهباشد. با توجه به آيندهپشتيباني و توسعه ابزارهاي پذيرش مي
اطلاعات  يي گزارش اقتصادي شاپرك سعي شده است كه علاوه بر ارائهي گذشتهو اينترنتي، از چندين شماره

اهي، به ابزارهاي پذيرش اينترنتي و موبايلي نيز پرداخته شود. از اين رو در هاي فروشگدر خصوص كارتخوان
-ها در هريك از ابزارهاي پذيرش به تفكيك ابزارهاي فعال سيستمي و تراكنشاين بخش ابتدا عملكرد شركت

  ود.شمي ها در كارتخوان فروشگاهي توجهطور ويژه به عملكرد آندار مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن به
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هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
 دار به ازاي هردر اين بخش تعداد هر يك از انواع ابزار پذيرش فعال سيستمي و تراكنششود. پذيرش مي

، ابزار هاي فروشگاهيعداد كارتخواناز ت PSPهاي سهم هر يك از شركتگيرد.  شركت مورد بررسي قرار مي
  . ارائه شده است 11-4 جدولر د 1396ماه آبان و آذر در  فعال سيستمي پذيرش اينترنتي و موبايلي

در اين ماه تنها در ابزار پذيرش موبايلي بالاترين سهم  "ملت پرداختبه"شركت گردد، همانگونه كه ملاحظه مي
است. در ابزار كارتخوان فروشگاهي، اين شركت با ثبت نرخ رشد منفي بالغ بر تعدادي را به خود اختصاص داده

 هاي فروشگاهي فعال سيستمي خود نسبت به شركتنمودن تعداد بيشتري از كارتخوان درصد و با غيرفعال 14
، نزديك به دو درصد از سهم بازارش را در اين حوزه از دست داده است. بنابراين "ت اعتباري ايران كيشكار"
از سهم بازار و با اختلاف اندكي نسبت درصد  14/83در اين ماه با پوشش  "شركت كارت اعتباري ايران كيش"

ي بيشترين تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي دارنده عنوانبه ،"پرداخت ملتبه"به شركت 
  .گرددمحسوب مي

ي خود در ابزارهاي موبايلي، همچنان با طي روند رو به رو رشد گذشته "پرداخت ملتبه"در آذر ماه شركت 
اترين بال سهم بازار ابزارهاي موبايلي فعال سيستمي را در اختيار دارد. در ماه جاري اين شركتدرصد از  97/64

ه دنبال ب رسد اين افزايش همچناننظر مياست. بهي پرداخت تعريف نمودهتعداد ابزار موبايلي فعال را در شبكه
عنوان ابزار پذيرش موبايلي باشد. اين امر با مذكور به هاي فروشگاهي شركتبازتعريف تعدادي از كارتخوان

ها به سوي آن، قابل و تغيير رويكرد برخي شركت NFCاوري توجه به توسعه پرداخت الكترونيكي مبتني بر فن
  انتظار است. 

همچنان با بازتعريف برخي از  "آسان پرداخت پرشين"در استمرار روند چند ماه گذشته، در آذر ماه شركت  
 زعنوان ابزار پذيرش اينترنتي، سعي در تسهيل انجام خدمات پرداخت كارت اهاي فروشگاهي خود بهكارتخوان
افزار موبايلي خود و بر بستر اينترنت نموده است. ابزارهاي پذيرش فوق اين امكان را براي مشتريان طريق نرم
پذيرنده نموده  QRCodeنمايند تا با استفاده از نرم افزار اين شركت بر روي موبايل، اقدام به دريافت فراهم مي

انجام دهند. در ماه جاري  CCV2طلاعات رمز دوم و و به آساني پرداخت بدون كارت خود را با وارد كردن ا
آسان "ركت است. سهم بازار شي پرداخت تعريف نمودهبالاترين تعداد ابزار اينترنتي فعال را در شبكه اين شركت

پرداخت الكترونيك "عملكرد شركت  رسد.درصد مي 86/50از تعداد ابزار پذيرش اينترنتي به  "پرداخت پرشين
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ر اين حوزه قابل بررسي است. با وجود اختلاف قابل توجه سهم اين شركت نسبت به شركت نخست نيز د "سداد
بازار، وليكن طي چند ماه اخير روند رو به رشد چشمگيري را در تعريف ابزارهاي پذيرش اينترنتي فعال سيستمي 

  از خود نشان داده است.

يشترين تعداد ابزار فعال سيستمي در دو ابزار ي بهاي دارندهلازم به توضيح است كه اختلاف سهم شركت
  باشد.ها قابل ملاحظه ميپذيرش اينترنتي و موبايلي نسبت به ساير شركت

  1396آبان و آذر –هاي پذيرش فعال سيستمي يك از ابزار هر تعداداز  PSPمقايسه سهم هر شركت  11-4 جدول

نام شركت ارائه دهنده
 خدمات پرداخت

كارتخوان  تعدادسهم از 
  فروشگاهي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  اينترنتي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  8/78%  9/33%  0/55% 86/92% 86/50% ‐0/42%  0/25%  0/21%  ‐0/04% 

 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/12  %0/12  دماوند كارت الكترونيك
 %0/11 %97/64 %97/53  %0/60‐  %2/69  %3/29 %1/79‐  %14/04 %15/85  ملت پرداخت به
 %0/01‐  %0/15  %0/16  %0/00  %0/87  %0/87 %0/45  %11/04  %10/54گادپاسار الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/67  %0/66  %0/00  %3/06  %3/06 %0/47  %12/43  %11/95 سامان الكترونيك پرداخت
 %0/00  %0/00  %0/00  %1/05  %3/29  %2/24 %0/49  %10/45  %9/96  سداد الكترونيك پرداخت

 %0/00  %0/08  %0/08  %0/00  %0/22  %0/21 %0/03  %2/60  %2/57  آرين نوين پرداخت
 %0/07‐  %1/10  %1/17  %0/02‐  %1/59  %1/60 %0/72‐  %13/67  %14/39 انپارسي الكترونيك تجارت

 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/10  %0/10 %0/08  %2/05  %1/97  كارت سايان
 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/16  %0/15 %0/23  %6/59  %6/35  كارت آوا فن

 %0/00  %0/12  %0/12  %0/05‐  %1/21  %1/26 %0/19 %14/83  %14/64 كيش ايران اعتباري كارت
 %0/00  %0/02  %0/03  %0/03  %0/31  %0/28 %0/02  %2/86  %2/84  آريا كارت مبنا

ي تغييرات شاخص سهم ابزارهاي پذيرش كارتخوان دهد، بيشترين دامنههمانگونه كه جدول بالا نشان مي
پرداخت " و" پرداخت ملتبه"فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي فعال سيستمي به ترتيب در دو شركت 

  با بيش از يك درصد ملاحظه گرديده است. "الكترونيك سداد

- راكنشت ، ابزار پذيرش اينترنتي و موبايليهاي فروشگاهياز تعداد كارتخوان PSPهاي سهم هر يك از شركت

پرداخت به"شركت گردد، همانگونه كه ملاحظه مي. ارائه شده است 12-4 جدولر د 1396ماه آبان و آذر در  دار
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هاي در ابزار PSPهاي گذاري هر يك از شركتسرمايه ياين شاخص، سبب شناخت حوزه فعاليت و نحوه
 دار به ازاي هردر اين بخش تعداد هر يك از انواع ابزار پذيرش فعال سيستمي و تراكنششود. پذيرش مي

، ابزار هاي فروشگاهيعداد كارتخواناز ت PSPهاي سهم هر يك از شركتگيرد.  شركت مورد بررسي قرار مي
  . ارائه شده است 11-4 جدولر د 1396ماه آبان و آذر در  فعال سيستمي پذيرش اينترنتي و موبايلي

در اين ماه تنها در ابزار پذيرش موبايلي بالاترين سهم  "ملت پرداختبه"شركت گردد، همانگونه كه ملاحظه مي
است. در ابزار كارتخوان فروشگاهي، اين شركت با ثبت نرخ رشد منفي بالغ بر تعدادي را به خود اختصاص داده

 هاي فروشگاهي فعال سيستمي خود نسبت به شركتنمودن تعداد بيشتري از كارتخوان درصد و با غيرفعال 14
، نزديك به دو درصد از سهم بازارش را در اين حوزه از دست داده است. بنابراين "ت اعتباري ايران كيشكار"
از سهم بازار و با اختلاف اندكي نسبت درصد  14/83در اين ماه با پوشش  "شركت كارت اعتباري ايران كيش"

ي بيشترين تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي دارنده عنوانبه ،"پرداخت ملتبه"به شركت 
  .گرددمحسوب مي

ي خود در ابزارهاي موبايلي، همچنان با طي روند رو به رو رشد گذشته "پرداخت ملتبه"در آذر ماه شركت 
اترين بال سهم بازار ابزارهاي موبايلي فعال سيستمي را در اختيار دارد. در ماه جاري اين شركتدرصد از  97/64

ه دنبال ب رسد اين افزايش همچناننظر مياست. بهي پرداخت تعريف نمودهتعداد ابزار موبايلي فعال را در شبكه
عنوان ابزار پذيرش موبايلي باشد. اين امر با مذكور به هاي فروشگاهي شركتبازتعريف تعدادي از كارتخوان

ها به سوي آن، قابل و تغيير رويكرد برخي شركت NFCاوري توجه به توسعه پرداخت الكترونيكي مبتني بر فن
  انتظار است. 

همچنان با بازتعريف برخي از  "آسان پرداخت پرشين"در استمرار روند چند ماه گذشته، در آذر ماه شركت  
 زعنوان ابزار پذيرش اينترنتي، سعي در تسهيل انجام خدمات پرداخت كارت اهاي فروشگاهي خود بهكارتخوان
افزار موبايلي خود و بر بستر اينترنت نموده است. ابزارهاي پذيرش فوق اين امكان را براي مشتريان طريق نرم
پذيرنده نموده  QRCodeنمايند تا با استفاده از نرم افزار اين شركت بر روي موبايل، اقدام به دريافت فراهم مي

انجام دهند. در ماه جاري  CCV2طلاعات رمز دوم و و به آساني پرداخت بدون كارت خود را با وارد كردن ا
آسان "ركت است. سهم بازار شي پرداخت تعريف نمودهبالاترين تعداد ابزار اينترنتي فعال را در شبكه اين شركت

پرداخت الكترونيك "عملكرد شركت  رسد.درصد مي 86/50از تعداد ابزار پذيرش اينترنتي به  "پرداخت پرشين
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ر اين حوزه قابل بررسي است. با وجود اختلاف قابل توجه سهم اين شركت نسبت به شركت نخست نيز د "سداد
بازار، وليكن طي چند ماه اخير روند رو به رشد چشمگيري را در تعريف ابزارهاي پذيرش اينترنتي فعال سيستمي 

  از خود نشان داده است.

يشترين تعداد ابزار فعال سيستمي در دو ابزار ي بهاي دارندهلازم به توضيح است كه اختلاف سهم شركت
  باشد.ها قابل ملاحظه ميپذيرش اينترنتي و موبايلي نسبت به ساير شركت

  1396آبان و آذر –هاي پذيرش فعال سيستمي يك از ابزار هر تعداداز  PSPمقايسه سهم هر شركت  11-4 جدول

نام شركت ارائه دهنده
 خدمات پرداخت

كارتخوان  تعدادسهم از 
  فروشگاهي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  اينترنتي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  موبايلي

 اختلاف  آذر  آبان  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  8/78%  9/33%  0/55% 86/92% 86/50% ‐0/42%  0/25%  0/21%  ‐0/04% 

 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/12  %0/12  دماوند كارت الكترونيك
 %0/11 %97/64 %97/53  %0/60‐  %2/69  %3/29 %1/79‐  %14/04 %15/85  ملت پرداخت به
 %0/01‐  %0/15  %0/16  %0/00  %0/87  %0/87 %0/45  %11/04  %10/54گادپاسار الكترونيك پرداخت
 %0/01  %0/67  %0/66  %0/00  %3/06  %3/06 %0/47  %12/43  %11/95 سامان الكترونيك پرداخت
 %0/00  %0/00  %0/00  %1/05  %3/29  %2/24 %0/49  %10/45  %9/96  سداد الكترونيك پرداخت

 %0/00  %0/08  %0/08  %0/00  %0/22  %0/21 %0/03  %2/60  %2/57  آرين نوين پرداخت
 %0/07‐  %1/10  %1/17  %0/02‐  %1/59  %1/60 %0/72‐  %13/67  %14/39 انپارسي الكترونيك تجارت

 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/10  %0/10 %0/08  %2/05  %1/97  كارت سايان
 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/16  %0/15 %0/23  %6/59  %6/35  كارت آوا فن

 %0/00  %0/12  %0/12  %0/05‐  %1/21  %1/26 %0/19 %14/83  %14/64 كيش ايران اعتباري كارت
 %0/00  %0/02  %0/03  %0/03  %0/31  %0/28 %0/02  %2/86  %2/84  آريا كارت مبنا

ي تغييرات شاخص سهم ابزارهاي پذيرش كارتخوان دهد، بيشترين دامنههمانگونه كه جدول بالا نشان مي
پرداخت " و" پرداخت ملتبه"فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي فعال سيستمي به ترتيب در دو شركت 

  با بيش از يك درصد ملاحظه گرديده است. "الكترونيك سداد

- راكنشت ، ابزار پذيرش اينترنتي و موبايليهاي فروشگاهياز تعداد كارتخوان PSPهاي سهم هر يك از شركت

پرداخت به"شركت گردد، همانگونه كه ملاحظه مي. ارائه شده است 12-4 جدولر د 1396ماه آبان و آذر در  دار
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در هر سه ابزار كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي طي هر دو ماه مورد مطالعه،  "ملت
  است. بالاترين سهم را به خود اختصاص داده 

  1396آبان و آذر –هاي پذيرش تراكنش دار يك از ابزار هر تعداداز  PSPمقايسه سهم هر شركت  12-4 جدول

نام شركت ارائه دهنده
 خدمات پرداخت

كارتخوان  تعدادسهم از 
  فروشگاهي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  اينترنتي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  موبايلي

  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  9/92%  9/95%  0/03% 11/31%  9/90%  ‐1/41% 6/15%  6/08%  ‐0/08% 

  %0/04  %0/04  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/09  %0/10  دماوند كارت الكترونيك
  %1/47 %58/70 %57/22 %0/43 %26/95 %26/52 %0/09‐ %14/95 %15/04  ملت پرداخت به
  %0/00  %0/35  %0/35 %0/28  %5/38  %5/10 %0/03  %9/47  %9/44گادپاسار الكترونيك پرداخت
  %0/81  %7/35  %6/55 %1/54  %25/03  %23/49 %0/05  %12/78  %12/72 سامان الكترونيك پرداخت
  %0/04  %0/09  %0/04 %1/73‐  %13/19  %14/92 %0/04  %10/59  %10/55  سداد الكترونيك پرداخت

 %0/12‐  %1/67  %1/79 %0/03  %2/14  %2/11 %0/04‐  %2/42  %2/46  آرين نوين پرداخت
 %1/34‐  %21/80  %23/13 %0/20  %7/01  %6/81 %0/08‐  %14/34  %14/42 انپارسي الكترونيك تجارت

 %0/08‐  %0/26  %0/35 %0/01  %0/24  %0/23 %0/00  %2/17  %2/17  كارت سايان
 %0/04‐  %0/09  %0/13 %0/00  %0/46  %0/47 %0/09  %6/31  %6/22  كارت آوا فن

 %0/06‐  %3/35  %3/40 %0/32  %7/54  %7/22 %0/10‐  %14/46  %14/57 كيش ايران اعتباري كارت
 %0/65‐  %0/22  %0/87 %0/34  %2/15  %1/82 %0/08  %2/47  %2/39  آريا كارت مبنا

ر دار داي در سهم ابزارهاي پذيرش تراكنشگردد، تغيير قابل توجهجدول فوق ملاحظه ميهمانگونه كه در 
ار به دهاي فروشگاهي صورت نگرفته است. در ابزار پذيرش اينترنتي و ابزار پذيرش موبايلي تراكنشكارتخوان

درصد بر سهم بازار شركت  1/47و  كاسته "پرداخت الكترونيك سداد"سهم بازار شركت  از 1/73ترتيب 
ابل به ميزان ق "پرداخت الكترونيك سداد"شده است. اين درحالي است كه شركت  افزوده "پرداخت ملتبه"

  توجهي رشد در تعداد ابزارهاي پذيرش اينترنتي فعال سيستمي خود نشان داده است. 
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  هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي بررسي عملكرد شركت .4,3
اي نسبت به ساير ابزارهاي ها اهميت ويژهتراكنش 23كارتخوان فروشگاهي به سبب تعدد ابزار و نيز تعداد و مبلغ

پذيرش در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دارد. به همين علت به طور ويژه عملكرد كارتخوان فروشگاهي 
  شود.هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسي ميشركت

هاي فروشگاهي در صنعت پرداخت كشور به دليل سهم بالاي تعدادي و مبلغي يت كارتخوانبا توجه به اهم
ها در اين ابزار انجام شده و با محاسبه شاخص اثربخشي اي در عملكرد شركتها، مطالعهها در تراكنشآن
ها در شركت گيرد. در نهايت نقشها مورد بررسي قرار مياين ابزارها توسط شركتتوزيع ي نحوه ها،آن

 در اين قسمت به منظور بررسي نمايش ميزانهاي فروشگاهي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي نيز كارتخوان
تراكنش و فاقد تراكنش مالي،  هر شركت هاي كمهاي فروشگاهي آمار كارتخوانوري كارتخوانكارايي و بهره

PSP  شد.بررسي خواهد  

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

PSP گيري و تحليل شده و در پايان عملكرد هر شركت بعد كشوري و نيز در بعد استاني اندازه درPSP  در
  شود.تراكنش و فاقد تراكنش مالي بررسي ميخصوص كارتخوان فروشگاهي كم

 

  

هاي از تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,3,1
  هاي كشوركارتخوان فروشگاهي در استان

 ورهاي كشهاي فروشگاهي به تفكيك استانهاي كارتخواناز تعداد تراكنش PSPاي هسهم هر يك از شركت
هاي شركتگردد، در مجموع همانگونه كه ملاحظه مي. ارائه شده است 13-4جدول ر د1396ماه  آذردر 

                                                 

 
 92درصد بوده كه رقمي نزديك به  88، بيش از 96هاي كارتخوان فروشگاهي از كل تراكنش هاي شبكه پرداخت در آذر تعداد تراكنش 23

  درصد از مبالغ تراكنش هاي اين شبكه را جابجا مي نمايد.
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در هر سه ابزار كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي طي هر دو ماه مورد مطالعه،  "ملت
  است. بالاترين سهم را به خود اختصاص داده 

  1396آبان و آذر –هاي پذيرش تراكنش دار يك از ابزار هر تعداداز  PSPمقايسه سهم هر شركت  12-4 جدول

نام شركت ارائه دهنده
 خدمات پرداخت

كارتخوان  تعدادسهم از 
  فروشگاهي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  اينترنتي

ابزار پذيرش  تعدادسهم از 
  موبايلي

  اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان اختلاف  آذر  آبان
پرشين پرداخت آسان  9/92%  9/95%  0/03% 11/31%  9/90%  ‐1/41% 6/15%  6/08%  ‐0/08% 

  %0/04  %0/04  %0/00 %0/00  %0/00  %0/00 %0/00  %0/09  %0/10  دماوند كارت الكترونيك
  %1/47 %58/70 %57/22 %0/43 %26/95 %26/52 %0/09‐ %14/95 %15/04  ملت پرداخت به
  %0/00  %0/35  %0/35 %0/28  %5/38  %5/10 %0/03  %9/47  %9/44گادپاسار الكترونيك پرداخت
  %0/81  %7/35  %6/55 %1/54  %25/03  %23/49 %0/05  %12/78  %12/72 سامان الكترونيك پرداخت
  %0/04  %0/09  %0/04 %1/73‐  %13/19  %14/92 %0/04  %10/59  %10/55  سداد الكترونيك پرداخت

 %0/12‐  %1/67  %1/79 %0/03  %2/14  %2/11 %0/04‐  %2/42  %2/46  آرين نوين پرداخت
 %1/34‐  %21/80  %23/13 %0/20  %7/01  %6/81 %0/08‐  %14/34  %14/42 انپارسي الكترونيك تجارت

 %0/08‐  %0/26  %0/35 %0/01  %0/24  %0/23 %0/00  %2/17  %2/17  كارت سايان
 %0/04‐  %0/09  %0/13 %0/00  %0/46  %0/47 %0/09  %6/31  %6/22  كارت آوا فن

 %0/06‐  %3/35  %3/40 %0/32  %7/54  %7/22 %0/10‐  %14/46  %14/57 كيش ايران اعتباري كارت
 %0/65‐  %0/22  %0/87 %0/34  %2/15  %1/82 %0/08  %2/47  %2/39  آريا كارت مبنا

ر دار داي در سهم ابزارهاي پذيرش تراكنشگردد، تغيير قابل توجهجدول فوق ملاحظه ميهمانگونه كه در 
ار به دهاي فروشگاهي صورت نگرفته است. در ابزار پذيرش اينترنتي و ابزار پذيرش موبايلي تراكنشكارتخوان

درصد بر سهم بازار شركت  1/47و  كاسته "پرداخت الكترونيك سداد"سهم بازار شركت  از 1/73ترتيب 
ابل به ميزان ق "پرداخت الكترونيك سداد"شده است. اين درحالي است كه شركت  افزوده "پرداخت ملتبه"

  توجهي رشد در تعداد ابزارهاي پذيرش اينترنتي فعال سيستمي خود نشان داده است. 
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  هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي بررسي عملكرد شركت .4,3
اي نسبت به ساير ابزارهاي ها اهميت ويژهتراكنش 23كارتخوان فروشگاهي به سبب تعدد ابزار و نيز تعداد و مبلغ

پذيرش در شبكه پرداخت الكترونيك كارتي دارد. به همين علت به طور ويژه عملكرد كارتخوان فروشگاهي 
  شود.هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسي ميشركت

هاي فروشگاهي در صنعت پرداخت كشور به دليل سهم بالاي تعدادي و مبلغي يت كارتخوانبا توجه به اهم
ها در اين ابزار انجام شده و با محاسبه شاخص اثربخشي اي در عملكرد شركتها، مطالعهها در تراكنشآن
ها در شركت گيرد. در نهايت نقشها مورد بررسي قرار مياين ابزارها توسط شركتتوزيع ي نحوه ها،آن

 در اين قسمت به منظور بررسي نمايش ميزانهاي فروشگاهي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي نيز كارتخوان
تراكنش و فاقد تراكنش مالي،  هر شركت هاي كمهاي فروشگاهي آمار كارتخوانوري كارتخوانكارايي و بهره

PSP  شد.بررسي خواهد  

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

PSP گيري و تحليل شده و در پايان عملكرد هر شركت بعد كشوري و نيز در بعد استاني اندازه درPSP  در
  شود.تراكنش و فاقد تراكنش مالي بررسي ميخصوص كارتخوان فروشگاهي كم

 

  

هاي از تعداد تراكنش PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,3,1
  هاي كشوركارتخوان فروشگاهي در استان

 ورهاي كشهاي فروشگاهي به تفكيك استانهاي كارتخواناز تعداد تراكنش PSPاي هسهم هر يك از شركت
هاي شركتگردد، در مجموع همانگونه كه ملاحظه مي. ارائه شده است 13-4جدول ر د1396ماه  آذردر 

                                                 

 
 92درصد بوده كه رقمي نزديك به  88، بيش از 96هاي كارتخوان فروشگاهي از كل تراكنش هاي شبكه پرداخت در آذر تعداد تراكنش 23

  درصد از مبالغ تراكنش هاي اين شبكه را جابجا مي نمايد.
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بيشترين سهم از تعداد  "آسان پرداخت پرشين"و  "سامان الكترونيك پرداخت" ،"ملت پرداختبه"
ريبا در تق "پرداخت ملتبه"شركت  .اندداشتههاي كشور نهاي كارتخوان فروشگاهي را در اكثر استاتراكنش

  مايد.نهاي كارتخوان فروشگاهي پشتيباني ميها از تراكنشها، با اختلاف نسبت به ساير شركتتمام استان

  1396آذر  -فروشگاهي به تفكيك استان  تخوانهاي كاراز تعداد تراكنش PSPسهم بازار هر شركت 13-4جدول 
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 %1/64 %9/38 %6/23 %2/46 %11/87%2/45%8/08%16/13%7/78%23/47%0/00 %10/52  شرقي آذربايجان
 %1/83 %9/47 %5/23 %1/35 %11/34%1/33%6/85%14/00%6/89%27/14%0/00 %14/55 آذربايجان غربي

 %1/22 %8/99 %5/47 %1/85 %7/83%1/07%9/10%13/81%6/66%27/98%0/00 %16/03 اردبيل
 %1/29 %8/24 %4/40 %0/77 %12/01%1/07%12/11%10/08%5/98%25/00%0/00 %19/05 اصفهان
 %1/15 %7/87 %5/29 %1/63 %16/20%2/82%6/41%15/68%8/64%24/32%0/03 %9/96 البرز
 %0/86 %12/81 %6/24 %2/36 %9/85%0/91%7/93 %5/91%1/94%38/93%0/00 %12/27 ايلام
 %3/54 %16/19 %6/85 %1/43 %9/28%1/58%3/60%14/00%2/76%24/43%0/00 %16/33 بوشهر
 %1/17 %7/95 %3/71 %1/06 %16/20%1/97%4/84%21/67%8/80%24/72%0/06 %7/87 تهران
 %2/62 %6/01 %3/05 %2/27 %11/41%0/21%12/04%14/62%5/44%22/98%0/00 %19/36وبختياريچهارمحال

 %1/79 %9/34 %3/58 %1/96 %8/73%2/15%6/76%10/50%3/97%32/82%0/00 %18/40 خراسان جنوبي
 %1/65 %9/62 %5/92 %1/02 %16/63%3/79%8/67%15/56%6/76%19/93%0/06 %10/39 خراسان رضوي
 %2/52 %12/62 %3/45 %1/95 %9/81%0/91%8/00%16/91%2/30%31/58%0/00 %9/94 خراسان شمالي

 %1/17 %13/48 %5/95 %1/72 %12/49%2/63%9/18%12/13%7/98%21/50%0/00 %11/77 خوزستان
 %1/98 %11/89 %3/38 %1/76 %11/76%1/17%7/39%10/57%5/87%32/80%0/00 %11/44 زنجان
 %1/71 %10/14 %3/82 %1/68 %7/63%1/38%10/78%12/35%3/47%27/86%0/00 %19/17 سمنان

 %2/14 %10/80 %4/34 %1/90 %4/72%0/93%10/31%27/84%1/70 %19/97%0/00 %15/35انوبلوچستسيستان
 %1/12 %7/43 %8/20 %1/08 %11/46%3/44%7/48%14/22%5/47%24/38%0/00 %15/72 فارس
 %2/21 %10/25 %4/84 %1/79 %12/66%1/29%7/30%11/14%5/50%30/36%0/00 %12/66 قزوين
 %0/99 %7/04 %4/56 %1/47 %11/44%0/53%6/59%18/66%8/00%28/85%0/00 %11/85 قم

 %1/00 %8/74 %4/27 %1/74 %8/43%1/84%7/49%24/91%4/12%26/63%0/00 %10/84 كردستان
 %0/95 %5/62 %2/43 %0/75 %17/41%0/75%7/94%12/70%2/72 %20/73%0/00 %28/00 كرمان
 %2/20 %14/29 %6/90 %1/61 %12/52%0/56%8/78%12/31%6/35%23/73%0/00 %10/74 كرمانشاه
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 %1/34 %7/75 %3/45 %3/06 %6/23%0/39%5/10 %9/18%5/61%29/25%0/00 %28/65دوبويراحمكهگيلويه
 %1/77 %6/76 %3/94 %1/57 %20/35%1/89%9/00%11/68%3/70%23/00%0/00 %16/33 گلستان
 %1/93 %10/10 %6/33 %2/43 %12/55%1/79%9/69%13/22%9/73%18/69%0/00 %13/53 گيلان
 %1/09 %11/03 %6/03 %1/93 %12/55%0/37%9/58%17/66%5/73%22/24%0/00 %11/78 لرستان
 %1/83 %10/42 %5/28 %1/84 %14/62%1/44%8/46%12/00%7/77%24/33%0/03 %11/96 مازندران
 %1/42 %7/31 %5/55 %2/13 %12/44%0/65%6/46%21/38%4/80%23/96%0/00 %13/90 مركزي
 %1/32 %8/06 %3/26 %0/96 %19/98%0/84%5/33%10/47%3/44%30/15%0/00 %16/18 هرمزگان
 %1/20 %18/02 %2/58 %1/83%20/82%0/37%8/50%12/37%3/92 %19/47%0/95 %9/98 همدان
 %2/24 %12/12 %3/79 %1/13 %11/37%0/71%9/83%24/29%1/92 %23/13%0/00 %9/47 يزد

ور هاي كشهاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت
  به تصوير كشيده شده است.  8-4شكل در  1396 آذربراي 
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 %1/71 %10/14 %3/82 %1/68 %7/63%1/38%10/78%12/35%3/47%27/86%0/00 %19/17 سمنان
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ور هاي كشهاي كارتخوان فروشگاهي به تفكيك استاناز تعداد تراكنش PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت
  به تصوير كشيده شده است.  8-4شكل در  1396 آذربراي 
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  1396آذر  -ها وان فروشگاهي به تفكيك استانهاي كارتخاز تعداد تراكنش PSPسهم بازاري هر شركت  8-4شكل 

  

آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي

اردبيل
اصفهان

البرز
ايالم

بوشهر
تهران

چهارمحال وبختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي

خوزستان
زنجان
سمنان

سيستان وبلوچستان
فارس
قزوين

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگيلويه وبويراحمد
گلستان
گيالن

لرستان
مازندران
مركزي

هرمزگان
همدان

يزد

به پرداخت ملت پرداخت الكترونيك سامان آسان پرداخت پرشين
تجارت الكترونيك پارسيان كارت اعتباري ايران كيش پرداخت الكترونيك سداد
پرداخت الكترونيك پاسارگاد فن آوا كارت سايان كارت
مبنا كارت آريا پرداخت نوين آرين الكترونيك كارت دماوند
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از تعداد كارتخوان  PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,3,2
  هاي كشورفروشگاهي فعال سيستمي در استان

فروشگاهي فعال  از تعداد ابزار كارتخوان PSPهاي در اين بخش به بررسي اطلاعات سهم هر يك از شركت
از  PSPسهم بازار هر شركت اطلاعات  14-4جدول  شود.هاي كشور پرداخته ميسيستمي در هر يك از استان

  دهد.نشان مي 1396 آذر ماهبراي تعداد كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي هر استان را 

تجارت " و "پرداخت ملتبه"، "كارت اعتباري ايران كيش" هايشركت، گرددهمانگونه كه مشاهده مي
   اند.تههاي كشور داشبه ترتيب بيشترين سهم از بازار را از اين منظر در اكثر استان "الكترونيك پارسيان

  1396آذر  -هي فعال سيستمي به تفكيك استان از تعداد ابزار كارتخوان فروشگا PSPسهم بازار هر شركت 14-4جدول 
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 %3/46 %14/57 %7/68 %3/23%11/78%3/31%10/17 %13/72%11/24 %12/23 %0/00 %8/60  شرقي آذربايجان
 %2/56 %15/86 %6/63 %1/97%12/04%1/82%8/47 %13/01%11/58 %13/62 %0/00 %12/43 آذربايجان غربي

 %2/21 %16/09 %7/25 %2/69 %9/98%1/60%10/80 %12/74%9/76 %15/27 %0/00 %11/60 اردبيل
 %2/71 %15/43 %6/52 %1/24%13/84%1/66%15/09 %9/89%11/69 %12/81 %0/05 %9/07 اصفهان
 %2/57 %13/75 %8/65 %2/40%14/10%3/83%8/37 %13/27%12/47%14/24 %0/20 %6/14 البرز
 %1/45 %19/10 %8/67 %3/73%10/58%1/40%10/51 %8/07%5/23%22/13 %0/00 %9/13 ايلام
 %4/87 %16/62 %6/82 %2/10%11/77%2/60%8/00 %13/76%5/62 %15/68 %0/00 %12/17 بوشهر
 %2/89 %14/20 %5/56 %1/48%13/83%2/96%8/15 %11/78%15/01%17/06 %0/17 %6/90 تهران

چهارمحال 
 %3/74 %10/42 %4/58 %3/28%11/84%0/59%13/40 %13/50%11/18 %13/33 %0/02 %14/13  وبختياري

 %2/73 %14/49 %5/19 %4/04%11/59%3/83%10/41 %10/35%9/25%16/99 %0/00 %11/13 خراسان جنوبي
 %3/86 %16/00 %7/41 %1/44%14/24%4/20%10/39 %11/91%11/09 %11/11 %0/13 %8/21 خراسان رضوي
 %3/59 %18/20 %4/82 %3/33%11/31%1/66%10/86 %16/95%5/09 %16/01 %0/00 %8/17 خراسان شمالي

 %2/14 %19/14 %7/35 %2/45%13/81%3/07%10/50 %10/77%10/50 %11/01 %0/00 %9/24 خوزستان
 %2/88 %15/42 %4/75 %2/35%13/09%2/05%10/05 %12/72%11/26%17/29 %0/00 %8/15 زنجان
 %2/78 %14/31 %6/33 %2/65%11/06%2/57%13/93 %10/21%6/81%17/56 %0/00 %11/79 سمنان
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از تعداد كارتخوان  PSPهاي سهم هر يك از شركت .4,3,2
  هاي كشورفروشگاهي فعال سيستمي در استان

فروشگاهي فعال  از تعداد ابزار كارتخوان PSPهاي در اين بخش به بررسي اطلاعات سهم هر يك از شركت
از  PSPسهم بازار هر شركت اطلاعات  14-4جدول  شود.هاي كشور پرداخته ميسيستمي در هر يك از استان
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تجارت " و "پرداخت ملتبه"، "كارت اعتباري ايران كيش" هايشركت، گرددهمانگونه كه مشاهده مي
   اند.تههاي كشور داشبه ترتيب بيشترين سهم از بازار را از اين منظر در اكثر استان "الكترونيك پارسيان

  1396آذر  -هي فعال سيستمي به تفكيك استان از تعداد ابزار كارتخوان فروشگا PSPسهم بازار هر شركت 14-4جدول 
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 %3/28 %13/64 %5/95 %2/47 %8/01%1/18%13/61%22/73%4/26 %13/94 %0/00 %10/93 سيستان وبلوچستان
 %2/47 %12/91 %9/64 %1/48%12/23%4/52%12/08 %11/23%9/30%13/83 %0/00 %10/33 فارس
 %4/01 %16/21 %7/76 %2/68%12/96%2/07%9/61 %10/94%9/52%14/27 %0/00 %9/96 قزوين
 %2/29 %12/76 %6/64 %2/12%12/50%1/18%8/98 %14/91%13/59%15/69 %0/00 %9/33 قم

 %1/77 %13/52 %5/53 %2/59%10/10%3/27%9/91%21/39%7/04 %16/57 %0/00 %8/31 كردستان
 %1/76 %10/47 %3/87 %1/41%18/20%1/67%10/13 %13/34%8/12 %11/95 %0/00 %19/08 كرمان
 %2/42 %20/08 %8/22 %2/33%11/80%0/84%11/37 %12/73%8/76 %13/27 %0/00 %8/17 كرمانشاه

 %2/19 %11/76 %6/06 %3/79%11/26%0/73%9/06 %8/25%13/01%18/61 %0/00 %15/30 دوبويراحمكهگيلويه
 %2/85 %11/64 %5/14 %1/77%18/04%2/65%11/96 %12/14%7/22 %13/50 %0/00 %13/08 گلستان
 %3/23 %16/42 %7/94 %3/08%12/95%2/21%10/93 %11/95%12/66 %10/20 %0/00 %8/42 گيلان
 %1/87 %15/60 %7/59 %3/11%12/26%0/85%12/12 %14/84%9/70 %13/20 %0/00 %8/85 لرستان
 %2/88 %16/20 %6/11 %2/45%15/00%2/54%11/84 %10/80%11/87 %9/91 %0/21 %10/20 مازندران
 %2/77 %10/68 %8/13 %2/78%15/55%1/09%10/11%16/83%8/15 %13/37 %0/00 %10/51 مركزي
 %2/70 %12/39 %5/47 %1/76%20/50%1/44%9/05 %9/85%7/46%18/30 %0/00 %11/08 هرمزگان
 %2/16 %15/45 %4/87 %3/07%21/25%0/71%11/50 %11/44%6/60 %11/82 %2/79 %8/33 همدان
 %4/08 %17/10 %5/45 %1/69%11/89%1/72%13/25%17/11%7/69 %12/49 %0/00 %7/51 يزد

از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت 9-4شكل 
  كشد. را به تصوير مي 1396 آذربراي دوره هاي كشور را يك از استان
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  1396 آذر -ها هي فعال سيستمي در هر استاناز تعداد ابزار كارتخوان فروشگا PSPسهم بازاري هر شركت  9-4شكل 

آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي

اردبيل
اصفهان

البرز
ايالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي

خوزستان
زنجان
سمنان

سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيالن

لرستان
مازندران
مركزي

هرمزگان
همدان

يزد

كارت اعتباري ايران كيش به پرداخت ملت تجارت الكترونيك پارسيان
پرداخت الكترونيك سامان پرداخت الكترونيك سداد آسان پرداخت پرشين
پرداخت الكترونيك پاسارگاد فن آوا كارت مبنا كارت آريا
سايان كارت پرداخت نوين آرين الكترونيك كارت دماوند
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از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  PSPهاي سهم بازار هر يك از شركت 9-4شكل 
  كشد. را به تصوير مي 1396 آذربراي دوره هاي كشور را يك از استان
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  1396 آذر -ها هي فعال سيستمي در هر استاناز تعداد ابزار كارتخوان فروشگا PSPسهم بازاري هر شركت  9-4شكل 
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شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در  .4,3,3
  بعد كشوري

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

  فعال سيستمي را تعريف نمود. فروشگاهي كارتخوان

هاي كارتخوان فروشگاهي به سهم آن شركت از ابزار سهم هر شركت از تراكنش اين شاخص بيانگر نسبت 
هاي يك شركت در شبكه پرداخت ميزان اثربخشي كارتخوان . عدد حاصل24ن فروشگاهي استكارتخوا

اقع است. در و هاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بيانگر و مقدار آن  دهدالكترونيك را نشان مي
به  ست دقيقاابدين معني است كه آن شركت توانسته  ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينامقدار چنانچه 

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

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

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

 PSPهاي هاي فروشگاهي فعال سيستمي براي هر يك از شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 15-4جدول در 
  محاسبه شده است. 1396 آذردر 

   

                                                 

 
    است كه نسبت به كل نرمالايز شده است. هر شركت كارتخوان فروشگاهياخص به عبارتي همان متوسط تراكنش شاين  24
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  1396 آذر -فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت  هاياثربخشي كارتخوان شاخص 15-4جدول 

  شركت
  كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي

اثربخشي كارتخوان 
ي هاسهم از كل تراكنش فروشگاهي فعال سيستمي

  سهم از كل تعداد ابزار  كارتخوان فروشگاهي

  1/399  %9/33  %13/05  آسان پرداخت پرشين

  0/301  %0/12  %0/04  الكترونيك كارت دماوند
  1/727  %14/04  %24/25  به پرداخت ملت

  0/583  %11/04  %6/43  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  1/290  %12/43  %16/03  پرداخت الكترونيك سامان

  0/723  %10/45  %7/55  پرداخت الكترونيك سداد
  0/716  %2/60  %1/86  پرداخت نوين آرين

  1/017  %13/67  %13/90  الكترونيك پارسيانتجارت 

  0/670  %2/05  %1/38  سايان كارت
  0/735  %6/59  %4/84  فن آوا كارت

  0/622  %14/83  %9/22  كارت اعتباري ايران كيش
  0/507  %2/86  %1/45  مبنا كارت آريا

، "الكترونيك سامانپرداخت "و  "آسان پرداخت پرشين"، "پرداخت ملتبه"در آذر ماه علاوه بر سه شركت 
 آناهي هاي كارتخوان فروشگجويي از افزايش سهم تراكنشنيز با بهره "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت 

آن، به رقمي بالاتر از يك در شاخص اثربخشي دست  فعال سيستمي هايكارتخوان در مقابل ريزش سهم ابزار
ن هاي اياين معناست كه جذب تراكنش به خشييافته است. دارا بودن عدد بالاتر از يك در شاخص اثرب

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

   اند.تر عمل نمودهها موفقير شركتبه نسبت سا

 براي دو ماه  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت شاخص اثربخشي كارتخوان 16-4جدول در 
  اند.با يكديگر مقايسه شده 1396آبان و آذر 
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شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در  .4,3,3
  بعد كشوري

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

  فعال سيستمي را تعريف نمود. فروشگاهي كارتخوان

هاي كارتخوان فروشگاهي به سهم آن شركت از ابزار سهم هر شركت از تراكنش اين شاخص بيانگر نسبت 
هاي يك شركت در شبكه پرداخت ميزان اثربخشي كارتخوان . عدد حاصل24ن فروشگاهي استكارتخوا

اقع است. در و هاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بيانگر و مقدار آن  دهدالكترونيك را نشان مي
به  ست دقيقاابدين معني است كه آن شركت توانسته  ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينامقدار چنانچه 

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

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

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

 PSPهاي هاي فروشگاهي فعال سيستمي براي هر يك از شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 15-4جدول در 
  محاسبه شده است. 1396 آذردر 

   

                                                 

 
    است كه نسبت به كل نرمالايز شده است. هر شركت كارتخوان فروشگاهياخص به عبارتي همان متوسط تراكنش شاين  24
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  1396 آذر -فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت  هاياثربخشي كارتخوان شاخص 15-4جدول 

  شركت
  كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي

اثربخشي كارتخوان 
ي هاسهم از كل تراكنش فروشگاهي فعال سيستمي

  سهم از كل تعداد ابزار  كارتخوان فروشگاهي

  1/399  %9/33  %13/05  آسان پرداخت پرشين

  0/301  %0/12  %0/04  الكترونيك كارت دماوند
  1/727  %14/04  %24/25  به پرداخت ملت

  0/583  %11/04  %6/43  پرداخت الكترونيك پاسارگاد
  1/290  %12/43  %16/03  پرداخت الكترونيك سامان

  0/723  %10/45  %7/55  پرداخت الكترونيك سداد
  0/716  %2/60  %1/86  پرداخت نوين آرين

  1/017  %13/67  %13/90  الكترونيك پارسيانتجارت 

  0/670  %2/05  %1/38  سايان كارت
  0/735  %6/59  %4/84  فن آوا كارت

  0/622  %14/83  %9/22  كارت اعتباري ايران كيش
  0/507  %2/86  %1/45  مبنا كارت آريا

، "الكترونيك سامانپرداخت "و  "آسان پرداخت پرشين"، "پرداخت ملتبه"در آذر ماه علاوه بر سه شركت 
 آناهي هاي كارتخوان فروشگجويي از افزايش سهم تراكنشنيز با بهره "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت 

آن، به رقمي بالاتر از يك در شاخص اثربخشي دست  فعال سيستمي هايكارتخوان در مقابل ريزش سهم ابزار
ن هاي اياين معناست كه جذب تراكنش به خشييافته است. دارا بودن عدد بالاتر از يك در شاخص اثرب

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

   اند.تر عمل نمودهها موفقير شركتبه نسبت سا

 براي دو ماه  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت شاخص اثربخشي كارتخوان 16-4جدول در 
  اند.با يكديگر مقايسه شده 1396آبان و آذر 
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  1396آبان و آذر –روشگاهي فعال سيستمي هر شركت هاي في كارتخواناثربخش مقايسه شاخص 16-4جدول 

  اختلاف  آذر  آبان شركت

 0/088‐ 1/487 1/399 آسان پرداخت پرشين

 0/035‐ 0/336 0/301 الكترونيك كارت دماوند

 1/517 1/727 0/210 به پرداخت ملت

 0/025‐ 0/608 0/583 پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 0/111‐  1/290  1/401 الكترونيك سامانپرداخت 

 0/035‐ 0/758 0/723  پرداخت الكترونيك سداد

 0/026‐ 0/742 0/716  پرداخت نوين آرين

 0/944 1/017 0/072 تجارت الكترونيك پارسيان

 0/008‐ 0/679 0/670 سايان كارت

 0/006‐ 0/741 0/735 فن آوا كارت

 0/005‐ 0/627 0/622 كارت اعتباري ايران كيش

 0/503 0/507 0/005 مبنا كارت آريا

 0/210 با رقمي معادل با "پرداخت ملتبه"شود، اثربخشي شركت همانگونه كه در جدول بالا مشاهده مي
آن از  هاي فعال سيستميدهد. اين امر با توجه به ميزان كاهش كارتخوانبيشترين تغيير مثبت را نشان مي

اثربخشي  شاخصهايش از سويي ديگر قابل انتظار است. به غير از اين شركت، تنها در يك سو و رشد تراكنش
بهبود  "مبنا كارت آريا"و  "پارسيانپرداخت الكترونيك "شركت دو كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 

ها ركتهاي فاقد تراكنش شسازي برخي پايانههاي شاپرك مبني بر غير فعالرخداده است. با توجه به سياست
اهرا رو گردد، كه ظها با افزايش قابل توجهي روبهرفت كه ميزان اثربخشي آنطي چندين ماه اخير، انتظار مي

- ركتهاي شگذاريتوان چنين اذعان داشت سياستهاي جديد و عمدتا كم تراكنش، ميبه دليل تعريف پايانه

  هاي فاقد تراكنش، كم اثر بوده است. هاي مزبور در زمينه حذف پايانه

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

هاي فروشگاهي فعالي وجود دارند كه فاقد تراكنش هستند. ي شاپرك كارتخواناهميت اين است كه در شبكه

  
 

99 

 ي پرداختها وارد شبكهها در شبكه فعال است وليكن تراكنشي از سوي آنبه اين معنا كه وضعيت آن
د. در ه تفصيل بررسي گرديهاي فروشگاهي در بالا بها در كل كارتخواناست. اثربخشي هريك از شركتنشده

در كشور و همچنين  25دارهاي فروشگاهي تراكنشي جايابي كارتخواني نحوهمنظور مشاهدهاين بخش به
ارتخوان هاي ك، شاخص اثربخشي به ازاي سهم تراكنشهاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بررسي 

عنوان تعريف شده و به دار بازهاي فروشگاهي تراكنشها از تعداد كارتخوانفروشگاهي هر شركت به سهم آن
  گردد. دار ارائه ميهاي فروشگاهي تراكنششاخص اثربخشي كارتخوان

ت بدين معني است كه آن شركت توانسته اس ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينامقدار چنانچه در واقع 
 مقدار شاخص چنانچهو  آورد دستبه هااز بازار تراكنش ،دارد داري تراكنشبه اندازه سهمي كه در ابزارها دقيقا

 .ستا ، موفق به جذب تراكنش شدهدارد ي مزبورابزارهااز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني باشدبالاتر از يك 
هاي فروشگاهي را بر حسب ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي جدول زير همچنين، شاخص اثربخشي كارتخوان

  نمايد. و ارائه ميدار محاسبه تراكنش
   

                                                 

 
 با حداقل يك تراكنش در ماه. 25
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  1396آبان و آذر –روشگاهي فعال سيستمي هر شركت هاي في كارتخواناثربخش مقايسه شاخص 16-4جدول 

  اختلاف  آذر  آبان شركت

 0/088‐ 1/487 1/399 آسان پرداخت پرشين

 0/035‐ 0/336 0/301 الكترونيك كارت دماوند

 1/517 1/727 0/210 به پرداخت ملت

 0/025‐ 0/608 0/583 پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 0/111‐  1/290  1/401 الكترونيك سامانپرداخت 

 0/035‐ 0/758 0/723  پرداخت الكترونيك سداد

 0/026‐ 0/742 0/716  پرداخت نوين آرين

 0/944 1/017 0/072 تجارت الكترونيك پارسيان

 0/008‐ 0/679 0/670 سايان كارت

 0/006‐ 0/741 0/735 فن آوا كارت

 0/005‐ 0/627 0/622 كارت اعتباري ايران كيش

 0/503 0/507 0/005 مبنا كارت آريا

 0/210 با رقمي معادل با "پرداخت ملتبه"شود، اثربخشي شركت همانگونه كه در جدول بالا مشاهده مي
آن از  هاي فعال سيستميدهد. اين امر با توجه به ميزان كاهش كارتخوانبيشترين تغيير مثبت را نشان مي

اثربخشي  شاخصهايش از سويي ديگر قابل انتظار است. به غير از اين شركت، تنها در يك سو و رشد تراكنش
بهبود  "مبنا كارت آريا"و  "پارسيانپرداخت الكترونيك "شركت دو كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 

ها ركتهاي فاقد تراكنش شسازي برخي پايانههاي شاپرك مبني بر غير فعالرخداده است. با توجه به سياست
اهرا رو گردد، كه ظها با افزايش قابل توجهي روبهرفت كه ميزان اثربخشي آنطي چندين ماه اخير، انتظار مي

- ركتهاي شگذاريتوان چنين اذعان داشت سياستهاي جديد و عمدتا كم تراكنش، ميبه دليل تعريف پايانه

  هاي فاقد تراكنش، كم اثر بوده است. هاي مزبور در زمينه حذف پايانه

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

هاي فروشگاهي فعالي وجود دارند كه فاقد تراكنش هستند. ي شاپرك كارتخواناهميت اين است كه در شبكه
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 ي پرداختها وارد شبكهها در شبكه فعال است وليكن تراكنشي از سوي آنبه اين معنا كه وضعيت آن
د. در ه تفصيل بررسي گرديهاي فروشگاهي در بالا بها در كل كارتخواناست. اثربخشي هريك از شركتنشده

در كشور و همچنين  25دارهاي فروشگاهي تراكنشي جايابي كارتخواني نحوهمنظور مشاهدهاين بخش به
ارتخوان هاي ك، شاخص اثربخشي به ازاي سهم تراكنشهاتوانايي يك شركت در جذب تراكنشميزان بررسي 

عنوان تعريف شده و به دار بازهاي فروشگاهي تراكنشها از تعداد كارتخوانفروشگاهي هر شركت به سهم آن
  گردد. دار ارائه ميهاي فروشگاهي تراكنششاخص اثربخشي كارتخوان

ت بدين معني است كه آن شركت توانسته اس ،باشد يك برابر يشركت يشاخص برا ينامقدار چنانچه در واقع 
 مقدار شاخص چنانچهو  آورد دستبه هااز بازار تراكنش ،دارد داري تراكنشبه اندازه سهمي كه در ابزارها دقيقا

 .ستا ، موفق به جذب تراكنش شدهدارد ي مزبورابزارهااز بيشتر از سهمي كه  شركت يعني باشدبالاتر از يك 
هاي فروشگاهي را بر حسب ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي جدول زير همچنين، شاخص اثربخشي كارتخوان

  نمايد. و ارائه ميدار محاسبه تراكنش
   

                                                 

 
 با حداقل يك تراكنش در ماه. 25
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  1396 آذر -دار هر شركت  تراكنشهاي فروشگاهي اثربخشي كارتخوان شاخص 17-4 جدول

 شركت
اثر بخشي كارتخوان   دارتراكنشكارتخوان فروشگاهي 

ي هاسهم از كل تراكنش  دارتراكنشفروشگاهي 
 كارتخوان فروشگاهي

سهم از كل تعداد
  ابزار

 1/311 %9/95  %13/05 آسان پرداخت پرشين

 0/395 %0/09  %0/04 الكترونيك كارت دماوند

 1/622 %14/95  %24/25 به پرداخت ملت

 0/679 %9/47  %6/43پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 1/254 %12/78  %16/03پرداخت الكترونيك سامان

 0/713 %10/59  %7/55  پرداخت الكترونيك سداد

 0/768  %2/42  %1/86 پرداخت نوين آرين

 0/969 %14/34  %13/90تجارت الكترونيك پارسيان

 0/634 %2/17  %1/38 سايان كارت

 0/767 %6/31  %4/84 فن آوا كارت

 0/638 %14/46  %9/22كيشكارت اعتباري ايران 

 0/589 %2/47  %1/45 مبنا كارت آريا

آسان پرداخت "، "ملت پرداختبه"دار سه شركت هاي فروشگاهي تراكنشاثربخشي كارتخوانشاخص  در
هاي راكنشكه جذب ت. اين بدين معناست نداداشتهبالاتر از يك  عددي "پرداخت الكترونيك سامان"و  "پرشين

 هايهايشان از كل كارتخواناز سهم تعداد كارتخوانبيشتر دار ي تراكنشهابر روي كارتخوانها اين شركت
اي ونهها به گهي اين شركتهاي فروشگاكشور بوده است. به عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان دارتراكنش

ام اين ي ارقبا مقايسهاند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت ساير شركتكه در جذب بيشتر تراكنشبوده 
ها در نحوه توزيع توان چنين اذعان داشت كه عملكرد شركتشاخص بين ماه جاري و ماه گذشته، مي

  ه تقريبا تغيير خاصي نداشته است.ما آباندار نسبت به هاي فروشگاهي تراكنشكارتخوان

براي دو  PSPهر شركت  دارتراكنشهاي فروشگاهي شاخص اثربخشي كارتخوان 17-4 جدول ر ادامه درد
  اند.با يكديگر مقايسه شده 1396 و آذر آبانماه 
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  1396 آبان و آذر–روشگاهي تراكنش دار هر شركت هاي فاثربخشي كارتخوان مقايسه شاخص 18-4جدول 

  اختلاف  آذر  آبان شركت

 0/005‐ 1/316 1/311 آسان پرداخت پرشين

 0/008‐ 0/403 0/395 الكترونيك كارت دماوند

 1/598 1/622 0/024 به پرداخت ملت

 0/002‐ 0/682 0/679 پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 0/062‐  1/254  1/316 الكترونيك سامان پرداخت

 0/002‐ 0/715 0/713  پرداخت الكترونيك سداد

 0/005‐ 0/774 0/768  پرداخت نوين آرين

 0/942 0/969 0/027 تجارت الكترونيك پارسيان

 0/616 0/634 0/018 سايان كارت

 0/756 0/767 0/011 فن آوا كارت

 0/630 0/638 0/008 كارت اعتباري ايران كيش

 0/010‐ 0/599 0/589 مبنا كارت آريا

 "يك سامانپرداخت الكترون"شركت در  دارتراكنشارتخوان فروشگاهي در شاخص اثربخشي ك تغييربيشترين 
  داده است. احدي رخو 0/062 كاهشبا 

  

شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  .4,3,4
  هاي كشوريك از استان

 استان 31كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي براي هر شركت در هر يك از  در اين قسمت شاخص اثربخشي
فروشگاهي فعال سيستمي  هاياثربخشي كارتخوانشاخص  گيرد. عدد حاصل ازكشور مورد بررسي قرار مي

هاي نكارتخواهاي شركت در جذب تراكنش هرتوانايي ميزان بيانگر هاي كشور در هر يك از استانشركت  هر
اين شاخص براي هر يك از  19-4جدول  باشد. درفروشگاهي در آن استان به نسبت متوسط آن استان مي

  استان كشور مورد محاسبه قرار گرفته است. 31براي هر يك از  PSPهاي شركت
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  1396 آبان و آذر–روشگاهي تراكنش دار هر شركت هاي فاثربخشي كارتخوان مقايسه شاخص 18-4جدول 

  اختلاف  آذر  آبان شركت

 0/005‐ 1/316 1/311 آسان پرداخت پرشين

 0/008‐ 0/403 0/395 الكترونيك كارت دماوند

 1/598 1/622 0/024 به پرداخت ملت

 0/002‐ 0/682 0/679 پرداخت الكترونيك پاسارگاد

 0/062‐  1/254  1/316 الكترونيك سامان پرداخت

 0/002‐ 0/715 0/713  پرداخت الكترونيك سداد

 0/005‐ 0/774 0/768  پرداخت نوين آرين

 0/942 0/969 0/027 تجارت الكترونيك پارسيان

 0/616 0/634 0/018 سايان كارت

 0/756 0/767 0/011 فن آوا كارت

 0/630 0/638 0/008 كارت اعتباري ايران كيش

 0/010‐ 0/599 0/589 مبنا كارت آريا

 "يك سامانپرداخت الكترون"شركت در  دارتراكنشارتخوان فروشگاهي در شاخص اثربخشي ك تغييربيشترين 
  داده است. احدي رخو 0/062 كاهشبا 

  

شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي در هر  .4,3,4
  هاي كشوريك از استان

 استان 31كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي براي هر شركت در هر يك از  در اين قسمت شاخص اثربخشي
فروشگاهي فعال سيستمي  هاياثربخشي كارتخوانشاخص  گيرد. عدد حاصل ازكشور مورد بررسي قرار مي

هاي نكارتخواهاي شركت در جذب تراكنش هرتوانايي ميزان بيانگر هاي كشور در هر يك از استانشركت  هر
اين شاخص براي هر يك از  19-4جدول  باشد. درفروشگاهي در آن استان به نسبت متوسط آن استان مي

  استان كشور مورد محاسبه قرار گرفته است. 31براي هر يك از  PSPهاي شركت
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  1396آذر  -در هر استان  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت اثربخشي كارتخوان شاخص 19-4جدول 
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 0/0321/9180/692 1/1760/7940/7401/008 0/761 0/810 0/644 0/474 1/224  شرقي آذربايجان
 1/9920/595 1/0760/8090/7300/942 0/688 0/789 0/597 0/717 ‐ 1/170 آذربايجان غربي

 1/8330/682 1/0830/8420/6700/785 0/688 0/755 0/559 0/551 ‐ 1/381 اردبيل
 0/0641/9510/511 1/0190/8030/6430/868 0/622 0/675 0/534 0/476 2/101 اصفهان
 0/1511/7070/693 1/1820/7660/7361/149 0/678 0/612 0/572 0/447 1/622 البرز
 1/7590/371 0/7320/7550/6530/931 0/632 0/719 0/670 0/590 ‐ 1/344 ايلام
 1/5580/492 1/0170/4500/6090/789 0/682 1/004 0/974 0/726 ‐ 1/342 بوشهر
 0/3371/4490/586 1/8390/5930/6651/171 0/715 0/667 0/560 0/405 1/140 تهران

 0/0031/7230/486 1/0830/8980/3520/964 0/692 0/667 0/577 0/700 1/369چهارمحال وبختياري
 1/9320/429 1/0140/6500/5610/753 0/487 0/690 0/645 0/656 ‐ 1/652 خراسان جنوبي
 0/4571/7930/610 1/3060/8340/9041/168 0/708 0/799 0/601 0/427 1/265 خراسان رضوي
 1/9720/452 0/9980/7370/5460/867 0/584 0/716 0/694 0/701 ‐ 1/217 خراسان شمالي

 1/9520/760 1/1260/8750/8550/904 0/702 0/809 0/704 0/544 ‐ 1/274 خوزستان
 1/8970/521 0/8310/7360/5700/898 0/749 0/711 0/771 0/687 ‐ 1/403 زنجان
 1/5860/510 1/2100/7740/5370/690 0/635 0/604 0/708 0/616 ‐ 1/626 سمنان

 1/4330/399 1/2250/7570/7920/589 0/770 0/729 0/792 0/653 ‐ 1/404 سيستان وبلوچستان
 0/0351/7630/589 1/2660/6190/7620/938 0/728 0/850 0/575 0/455 1/522 فارس
 0/0052/1280/577 1/0180/7600/6220/977 0/667 0/623 0/633 0/551 1/271 قزوين
 0/0711/8390/589 1/2520/7340/4500/915 0/694 0/687 0/552 0/433 1/271 قم

 0/8781/6080/585 1/1640/7570/5610/834 0/670 0/772 0/646 0/563 1/304 كردستان
 1/7340/335 0/9520/7830/4490/957 0/533 0/627 0/537 0/540 ‐ 1/468 كرمان
 0/4231/7880/724 0/9670/7720/6691/061 0/692 0/840 0/712 0/909 1/315 كرمانشاه

 1/5720/432 1/1130/5630/5340/553 0/807 0/569 0/659 0/612 ‐ 1/873 وبويراحمدكهگيلويه
 1/3731/7040/513 0/9620/7520/7131/128 0/883 0/766 0/581 0/621 1/249 گلستان
 1/8330/768 1/1060/8870/8100/969 0/787 0/797 0/615 0/596 ‐ 1/607 گيلان
 0/0191/6840/591 1/1890/7900/4411/024 0/622 0/795 0/707 0/585 1/331 لرستان
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 0/1402/4560/654 1/1110/7140/5680/975 0/752 0/865 0/644 0/636 1/173 مازندران
 0/1401/7910/589 1/2710/6390/5980/799 0/767 0/683 0/684 0/511 1/322 مركزي
 1/6480/461 1/0630/5890/5810/975 0/548 0/596 0/650 0/490 ‐ 1/460 هرمزگان
 0/3391/6470/594 1/0810/7390/5170/979 0/595 0/530 1/166 0/554 1/199 همدان
 1/8510/250 1/4200/7420/4130/956 0/668 0/695 0/709 0/548 ‐ 1/260 يزد

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

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

ها در غالب استان "پرداخت الكترونيك سامان"و  "آسان پرداخت پرشين" ،"به پرداخت ملت"سه شركت 
ترونيك پرداخت الك"اين شاخص در شركت بالاتر از يك هستند. داراي شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي 

به عبارت . دهدهاي بيشتري رقم بالاتر از يك را نشان ميهاي گذشته در استاننيز در مقايسه با ماه "پارسيان
هاي بازار را ها به نسبت بيشتري از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي، تراكنشديگر اين شركت

 هاي فروشگاهيها در توزيع كارتخوانتر اين شركتاند و اين حاكي از جايابي مناسبه خود اختصاص دادهب
  باشد. براي جذب تراكنش مي

هاي كشور در براي هر يك از استان PSPهمچنين شكل شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي هر شركت 
  آمده است. 10-4شكل 
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  1396آذر  -در هر استان  PSPهاي فروشگاهي فعال سيستمي هر شركت اثربخشي كارتخوان شاخص 19-4جدول 
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 0/0321/9180/692 1/1760/7940/7401/008 0/761 0/810 0/644 0/474 1/224  شرقي آذربايجان
 1/9920/595 1/0760/8090/7300/942 0/688 0/789 0/597 0/717 ‐ 1/170 آذربايجان غربي

 1/8330/682 1/0830/8420/6700/785 0/688 0/755 0/559 0/551 ‐ 1/381 اردبيل
 0/0641/9510/511 1/0190/8030/6430/868 0/622 0/675 0/534 0/476 2/101 اصفهان
 0/1511/7070/693 1/1820/7660/7361/149 0/678 0/612 0/572 0/447 1/622 البرز
 1/7590/371 0/7320/7550/6530/931 0/632 0/719 0/670 0/590 ‐ 1/344 ايلام
 1/5580/492 1/0170/4500/6090/789 0/682 1/004 0/974 0/726 ‐ 1/342 بوشهر
 0/3371/4490/586 1/8390/5930/6651/171 0/715 0/667 0/560 0/405 1/140 تهران

 0/0031/7230/486 1/0830/8980/3520/964 0/692 0/667 0/577 0/700 1/369چهارمحال وبختياري
 1/9320/429 1/0140/6500/5610/753 0/487 0/690 0/645 0/656 ‐ 1/652 خراسان جنوبي
 0/4571/7930/610 1/3060/8340/9041/168 0/708 0/799 0/601 0/427 1/265 خراسان رضوي
 1/9720/452 0/9980/7370/5460/867 0/584 0/716 0/694 0/701 ‐ 1/217 خراسان شمالي

 1/9520/760 1/1260/8750/8550/904 0/702 0/809 0/704 0/544 ‐ 1/274 خوزستان
 1/8970/521 0/8310/7360/5700/898 0/749 0/711 0/771 0/687 ‐ 1/403 زنجان
 1/5860/510 1/2100/7740/5370/690 0/635 0/604 0/708 0/616 ‐ 1/626 سمنان

 1/4330/399 1/2250/7570/7920/589 0/770 0/729 0/792 0/653 ‐ 1/404 سيستان وبلوچستان
 0/0351/7630/589 1/2660/6190/7620/938 0/728 0/850 0/575 0/455 1/522 فارس
 0/0052/1280/577 1/0180/7600/6220/977 0/667 0/623 0/633 0/551 1/271 قزوين
 0/0711/8390/589 1/2520/7340/4500/915 0/694 0/687 0/552 0/433 1/271 قم

 0/8781/6080/585 1/1640/7570/5610/834 0/670 0/772 0/646 0/563 1/304 كردستان
 1/7340/335 0/9520/7830/4490/957 0/533 0/627 0/537 0/540 ‐ 1/468 كرمان
 0/4231/7880/724 0/9670/7720/6691/061 0/692 0/840 0/712 0/909 1/315 كرمانشاه

 1/5720/432 1/1130/5630/5340/553 0/807 0/569 0/659 0/612 ‐ 1/873 وبويراحمدكهگيلويه
 1/3731/7040/513 0/9620/7520/7131/128 0/883 0/766 0/581 0/621 1/249 گلستان
 1/8330/768 1/1060/8870/8100/969 0/787 0/797 0/615 0/596 ‐ 1/607 گيلان
 0/0191/6840/591 1/1890/7900/4411/024 0/622 0/795 0/707 0/585 1/331 لرستان
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 0/1402/4560/654 1/1110/7140/5680/975 0/752 0/865 0/644 0/636 1/173 مازندران
 0/1401/7910/589 1/2710/6390/5980/799 0/767 0/683 0/684 0/511 1/322 مركزي
 1/6480/461 1/0630/5890/5810/975 0/548 0/596 0/650 0/490 ‐ 1/460 هرمزگان
 0/3391/6470/594 1/0810/7390/5170/979 0/595 0/530 1/166 0/554 1/199 همدان
 1/8510/250 1/4200/7420/4130/956 0/668 0/695 0/709 0/548 ‐ 1/260 يزد

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

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

ها در غالب استان "پرداخت الكترونيك سامان"و  "آسان پرداخت پرشين" ،"به پرداخت ملت"سه شركت 
ترونيك پرداخت الك"اين شاخص در شركت بالاتر از يك هستند. داراي شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي 

به عبارت . دهدهاي بيشتري رقم بالاتر از يك را نشان ميهاي گذشته در استاننيز در مقايسه با ماه "پارسيان
هاي بازار را ها به نسبت بيشتري از تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي، تراكنشديگر اين شركت

 هاي فروشگاهيها در توزيع كارتخوانتر اين شركتاند و اين حاكي از جايابي مناسبه خود اختصاص دادهب
  باشد. براي جذب تراكنش مي

هاي كشور در براي هر يك از استان PSPهمچنين شكل شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي هر شركت 
  آمده است. 10-4شكل 
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  1396آذر  -به تفكيك هر استان  PSPهاي هاي فروشگاهي شركتشاخص اثربخشي كارتخوان 10-4شكل 

آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي

اردبيل
اصفهان

البرز
ايالم

بوشهر
تهران

چهارمحال وبختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي

خوزستان
زنجان
سمنان

سيستان وبلوچستان
فارس
قزوين

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگيلويه وبويراحمد
گلستان
گيالن

لرستان
مازندران
مركزي

هرمزگان
همدان

يزد

به پرداخت ملت آسان پرداخت پرشين پرداخت الكترونيك سامان
تجارت الكترونيك پارسيان پرداخت الكترونيك سداد فن آوا كارت
سايان كارت كارت اعتباري ايران كيش پرداخت نوين آرين
مبنا كارت آريا پرداخت الكترونيك پاسارگاد الكترونيك كارت دماوند
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هاي فروشگاهي در ابزار كارتخوان PSPهاي عملكرد شركت .4,3,5
  و فاقد تراكنش تراكنش كم

بر اساس روش معمول در ساير كشورها، پذيرندگان براي استفاده از ابزار كارتخوان فروشگاهي، ناچار به خريد 
داري و نيز پرداخت بهاي هاي نصب، نگهعلاوه موظف به پرداخت هزينهبه و يا اجاره دستگاه كارتخوان بوده

كارگيري اين ابزار بهدر وري بهرهدر اين كشورها، توجه به كاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتيجه 
ان در رايگ به صورت ، نه تنها كارتخواناين امرها در . اما در ايران به واسطه مداخله بانكيشتر استبسيار ب

 اختياردرهاي مربوطه حتي رول كاغذ رسيد نيز به رايگان بلكه همه هزينه ،گيرداختيار پذيرندگان قرار مي
اواني ها و در نتيجه فرهاي كارتخوان در فروشگاهد. به تبع اين رويكرد تعدد دستگاهگيرقرار ميذيرندگان پ

 يحت ياده و فروشن يتفاوتيب. متاسفانه شودمشاهده ميتراكنش و فاقد تراكنش هاي فروشگاهي كمكارتخوان
به  PSPاز يك سو و الزام شركت  آن يشيارزش نما يلدله ب هاي فروشگاهيكارتخوان يشاستقبال از افزا

 شود از سويناشي ميها با بانك هاشركتهاي اين قراردادنصب كارتخوان بدون توجه به كارايي آن كه از 
 هايها و وجود كارتخوانهايي نظير تعدد كارتخوان نصب شده در هر فروشگاهتشديد پديده ديگر، موجب

 تراكنش و فاقد تراكنش شده است.كم

هاي هاي فروشگاهي آمار كارتخوانوري كارتخوانين قسمت به منظور بررسي نمايش ميزان كارايي و بهرهدر ا
تراكنش بنا بر تعريف كارتخوان كم  شد.بررسي خواهد  PSPتراكنش و فاقد تراكنش مالي،  هر شركت كم

داشته باشد و در هر ماه تراكنش مالي  60كارتخواني است كه در يك بازه زماني سه ماهه متوالي، كمتر از 
علت ملاك قرار  .باشددر هر ماه ميليون ريال  20هاي آن در سه ماه متوالي، كمتر از مجموع مبالغ تراكنش

صب جديد نها در ريف ابزار كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي، كنترل شركتگرفتن بازه زماني سه ماهه در تع
براي بررسي   است. هاندگان بنابر ماهيت فعاليت آنها و نيز در بر گرفتن فعاليت فصلي برخي پذيركارتخوان

طي دو سال متوالي  11-4شكل تراكنش و فاقد تراكنش مالي، هاي فروشگاهي كمروند تغيير تعداد كارتخوان
  ترسيم شده است. 96و  95
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  96و  95سال طي ماه هاي ي تراكنش و فاقد تراكنش مالكم يفروشگاه يهاتعداد كارتخوانيير روند تغ 11-4شكل 

همانگونه كه در شكل فوق قابل ملاحظه است، به دنبال كاهش موثر در تعداد ابزارهاي كم تراكنش و فاقد 
ي جامع پذيرندگان، روند تعدادي اين گونه از ابزارها تا آذر ماه اندازي سامانهبه دليل راه 95تراكنش در آذر ماه 

تقريبا سير صعودي پيموده است. با اين حال خوشبختانه در با وجود نوسانات افزايشي و كاهشي، وليكن  96
درصد را  14/70هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي كاسته شده و نرخ رشد منفي آذر ماه از تعداد كارتخوان

ند. اهاي مذكور خود آن هم به ميزان بسيار اندك افزودهدر اين ماه تنها دو شركت بر تعداد پايانهدهد. نشان مي
بهترين عملكرد در كاهش تعداد كارتخوان فروشگاهي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي از سوي شركت 

هاي فروشگاهي فعال سيستمي گزارش گرديده است. اين امر با توجه به ريزش كارتخوان "پرداخت ملتبه"
  آن شركت، قابل انتظار بوده است.

 هاي فعالتراكنش و فاقد تراكنش مالي از كارتخوانهاي فروشگاهي كمكارتخوانسهم تعداد  20-4جدول 
تراكنش هاي كمسهم كارتخوان 96آذر دهد. اين جدول مبين آن است كه در ماه سيستمي هر شركت را ارائه مي

ل شام را هاي فروشگاهي فعال سيستمي شبكه شاپرككارتخواندرصد از كل  19/84 ،تراكنش مالي و فاقد
   .شده است
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  1396آذر–آن يستميفعال س يهاازكل كارتخوان ي هرشركتكم تراكنش و فاقدتراكنش مال يهاسهم تعدادكارتخوان 20-4جدول 

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

  هاي فعال سيستمي هر شركتكارتخوان

  اختلاف  آذر  آبان
  %0/56‐  %7/68  %8/24  آسان پرداخت پرشين
  %3/60  %44/08  %40/48  الكترونيك كارت دماوند

  %11/76‐  %8/22  %19/98  به پرداخت ملت
  %0/95‐  %37/07  %38/02  پاسارگادپرداخت الكترونيك 

  %1/33‐  %16/19  %17/52  پرداخت الكترونيك سامان
  %0/13‐  %21/02  %21/15  پرداخت الكترونيك سداد

  %0/18‐  %27/67  %27/84  پرداخت نوين آرين
  %1/29‐  %18/77  %20/06  تجارت الكترونيك پارسيان

  %1/72‐  %20/39  %22/11  سايان كارت
  %0/85‐  %20/92  %21/76  آوا كارتفن

  %2/33‐  %24/50  %26/83  كارت اعتباري ايران كيش
  %2/11‐  %31/53  %33/64  مبنا كارت آريا

 %2/63‐  %19/84 %22/46  كل

ر ها داشته است. لذا در اين جدول بدهنده آن است كه شركت عملكرد بهتري به نسبت ساير شركت*هر چه اين شاخص كمتر باشد، نشان
 نمايش داده شده است. Boldها، كمترين ميزان شاخص به صورت خلاف غالب جدول

در رقم شاخص ميزان تعداد  PSPهاي شود، در آذر ماه عملكرد شركتهمانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي
هاي فعال سيستمي خود به جز يك مورد در ساير موارد هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش به پايانهكارتخوان

هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي كاهشي بوده است. در اين ماه همانند چندين ماه گذشته كارتخوان
هاي فعال سيستمي آن، درصد از كل كارتخوان 7/68با كسب سهمي معادل  "آسان پرداخت پرشين"شركت 

ت اي بوده اسگونهبه "الكترونيك كارت دماوند"رود. در ماه جاري عملكرد شركت كمترين سهم به شمار مي
اين  در اختيار دارد. PSPهاي مذكور را در بين شركت درصد، بالاترين رقم شاخص 44/08كه با عددي معادل 

دهد. از سويي ديگر بيشترين ميزان كاهش در شاخص را در رقم اين شاخص نشان مي شركت بالاترين افزايش
شود. علت اين امر ريزش مشاهده مي "پرداخت ملتبه"در شركت  درصدي 11/76ي فوق با رقم قابل ملاحظه
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كت رهاي فعال سيستمي در شهاي كم تراكنش و فاقد تراكنش كارتخوانحجم قابل توجهي از تعداد كارتخوان
  شود.مذكور ارزيابي مي
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هاي فعال سيستمي آن، درصد از كل كارتخوان 7/68با كسب سهمي معادل  "آسان پرداخت پرشين"شركت 

ت اي بوده اسگونهبه "الكترونيك كارت دماوند"رود. در ماه جاري عملكرد شركت كمترين سهم به شمار مي
اين  در اختيار دارد. PSPهاي مذكور را در بين شركت درصد، بالاترين رقم شاخص 44/08كه با عددي معادل 

دهد. از سويي ديگر بيشترين ميزان كاهش در شاخص را در رقم اين شاخص نشان مي شركت بالاترين افزايش
شود. علت اين امر ريزش مشاهده مي "پرداخت ملتبه"در شركت  درصدي 11/76ي فوق با رقم قابل ملاحظه
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كت رهاي فعال سيستمي در شهاي كم تراكنش و فاقد تراكنش كارتخوانحجم قابل توجهي از تعداد كارتخوان
  شود.مذكور ارزيابي مي
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  و پذيرنده  صادركنندههاي بررسي وضعيت بانك .5
ي به بررسي سهم بازار پذيرندگهاي كشور، براي داشتن درك بهتري از روند كاري بانكدر اين بخش از گزارش 
  .شوددر شبكه پرداخت الكترونيك كارتي پرداخته مي 28صادركنندهو  27پذيرنده 26هايو صادركنندگي در بانك

  سهم بازار پذيرندگي .5,1
ي شاپرك كارتي شبكه هايتراكنشهاي پذيرنده از لحاظ تعداد و مبلغ در اين بخش، سهم بازار هريك از بانك

حليل تها به تفكيك ابزارهاي پذيرش محاسبه مورد مورد بررسي قرار گرفته و سهم هر بانك از بازار تراكنش
  گيرد.قرار مي

                                                 

 
 باشد.ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز ميدر كل گزارش منظور از بانك 26
ت كه كارت اس انكيب.نزد آن مفتوح است ي،بانك يهاكارت يوجوه مربوط به داد و ستدها يزبه منظور وار يرنده،كه حساب پذاست  بانكي  27

 .نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز يبانك
 .نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك انكيب 28
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تعداد و مبلغ از هاي پذيرنده سهم بازار هر يك از بانك .5,1,1
   شبكه پرداخت هايتراكنش

شبكه  پشتيباني شده در هايتراكنشپذيرش تعداد و مبلغ در  هاز بانكا كيهر  تيشاخص گستره فعال نيا
 .دهدينشان مرا  شاپرك

را  96 آذرصنعت پرداخت در  هايتراكنشهاي پذيرنده از كل تعداد سهم تعدادي هر يك از بانك1-5شكل 
هاي با سهم تعدادي و مبلغي گردد در نمودارهاي مربوطه تنها بانكهمانگونه كه مشاهده ميدهد. نشان مي
ت ها در نمودار تحو بقيه بانك اندشدههاي شبكه پرداخت آورده درصد از كل تعداد و مبلغ تراكنش 2بالاتر از 

  اند.عنوان ساير آمده

  
  1396 آذر -كه پرداخت شب هايتراكنشسهم بازار هر بانك پذيرنده از كل تعداد  1-5شكل 

هاي صنعت پرداخت تراكنشهاي پذيرنده از كل جمع مبلغ سهم مبلغي هر يك از بانك 2-5شكل همچنين 
  دهد. نشان مي را 96 در آذر

بانك ملت
31.51%

بانك ملي ايران
8.09%

بانك پارسيان
6.87%

بانك صادرات ايران
6.82%

بانك كشاورزي
6.59%

بانك سپه
4.93%

بانك سامان
4.60%

بانك رفاه كارگران
4.53%

بانك پاسارگاد
4.23%

بانك تجارت
3.60%

تبانك قرض الحسنه رسال
3.51%

ساير
14.72%
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  1396 آذر - شبكه پرداخت هايتراكنشسهم بازار هر بانك پذيرنده از كل مبلغ  2-5شكل 

  

 28/29ها و سهم صدي از تعداد تراكنشدر 51/31با سهم "بانك ملت"شود كه از دو شكل بالا ملاحظه مي
ود ه خبازار را ب هايتراكنشها، همچنان با اختلاف زياد، بالاترين سهم از پذيرش رصدي از مبلغ تراكنشد

  هاي پذيرنده قرار گرفته است. اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين تمام بانك

 

از كل بازار  پذيرنده يهابانكسهم تعدادي و مبلغي  .5,1,2
  هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنش

ه وجوها به منظور پذيرش بازاريابي هر يك از بانك ياين شاخص، منجر به شناخت حوزه فعاليت و نحوه
ذكر اين نكته ضروري است  شود.هاي پذيرش ميي در هر يك از ابزاربانك يهاكارت يمربوط به داد و ستدها

هاي پذيرنده در ها به ازاي تمامي بانككه در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادي و مبلغي تراكنش
  شود. نيز در نظر گرفته مي  29چندشبايي هايخوانكارت

                                                 

 
 ابزار پذيرش است.به  شباتعريف و اتصال بيش از يك شماره  چندشبايي،منظور از لفظ  29

بانك ملت
29.28%

بانك صادرات ايران
11.09%

بانك ملي ايران
بانك كشاورزي10.70%

5.63%

بانك سپه
5.15%

بانك رفاه كارگران
4.35%

بانك تجارت
4.10%

بانك پارسيان
3.85%

بانك پاسارگاد
3.83%

بانك سامان
3.33%

بانك قوامين
2.75%

تبانك قرض الحسنه رسال
2.39%

ساير
13.56%
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  1396 آذر - شبكه پرداخت هايتراكنشسهم بازار هر بانك پذيرنده از كل مبلغ  2-5شكل 

  

 28/29ها و سهم صدي از تعداد تراكنشدر 51/31با سهم "بانك ملت"شود كه از دو شكل بالا ملاحظه مي
ود ه خبازار را ب هايتراكنشها، همچنان با اختلاف زياد، بالاترين سهم از پذيرش رصدي از مبلغ تراكنشد

  هاي پذيرنده قرار گرفته است. اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين تمام بانك

 

از كل بازار  پذيرنده يهابانكسهم تعدادي و مبلغي  .5,1,2
  هاي پذيرش هر يك از ابزار هايتراكنش

ه وجوها به منظور پذيرش بازاريابي هر يك از بانك ياين شاخص، منجر به شناخت حوزه فعاليت و نحوه
ذكر اين نكته ضروري است  شود.هاي پذيرش ميي در هر يك از ابزاربانك يهاكارت يمربوط به داد و ستدها

هاي پذيرنده در ها به ازاي تمامي بانككه در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادي و مبلغي تراكنش
  شود. نيز در نظر گرفته مي  29چندشبايي هايخوانكارت

                                                 

 
 ابزار پذيرش است.به  شباتعريف و اتصال بيش از يك شماره  چندشبايي،منظور از لفظ  29

بانك ملت
29.28%

بانك صادرات ايران
11.09%

بانك ملي ايران
بانك كشاورزي10.70%

5.63%

بانك سپه
5.15%

بانك رفاه كارگران
4.35%

بانك تجارت
4.10%

بانك پارسيان
3.85%

بانك پاسارگاد
3.83%

بانك سامان
3.33%

بانك قوامين
2.75%

تبانك قرض الحسنه رسال
2.39%

ساير
13.56%
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در  96ماه  هاي پذيرش براي آذراز بازار ابزار هاي پذيرندههر يك از بانك هايتراكنشغي سهم تعدادي و مبل
  ماه : آذراطلاعات اين جدول مبين آن است كه در  ارائه شده است. 1-5جدول 
 بوده است. "بانك ملت"متعلق به ا در ابزارهاي پذيرش به شرح زير هبيشترين سهم از تعداد تراكنش 

o   ،درصد 73/27ابزار كارتخوان فروشگاهي 

o  ،درصد  96/24ابزار پذيرش اينترنتي 

o  ،درصد  73/73ابزار پذيرش موبايلي  
 بوده است. "بانك ملت"متعلق به در ابزارهاي پذيرش به شرح زير  هابيشترين سهم از مبلغ تراكنش 

o  ،درصد 85/27ابزار كارتخوان فروشگاهي 

o درصد  70/44ينترنتي، ابزار پذيرش ا 

o  ،درصد  17/55ابزار پذيرش موبايلي  

ر گردد اين بانك همچنان هم از جنبه تعدادي و هم از جنبه مبلغي در هر سه ابزاهمانگونه كه مشاهده مي
ربوده  هااز آن خود كرده است و همچنان گوي سبقت را با فاصله زياد از ديگر بانكپذيرش جايگاه نخست را 

  است.

  1396آذر -هاي پذيرش يك از ابزار هر هايتراكنشاز كل تعداد و مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده  1-5جدول 

پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %14/39 %0/55 %1/48 %3/09 %4/42 %1/61 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/34 %0/57 %1/87 %0/08 %0/73 %2/12 بانك انصار  2
 %0/04 %0/02 %0/73 %0/01 %0/04 %0/65 بانك ايران زمين  3
 %10/22 %1/08 %1/71 %14/77 %2/07 %0/68 بانك آينده  4
 %7/27 %8/77 %3/42 %4/43 %18/16 %6/66 بانك پارسيان  5
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پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %0/18 %3/92 %3/85 %0/07 %2/23 %4/71 بانك پاسارگاد  6
 %0/14 %2/78 %4/23 %0/15 %1/85 %3/99 بانك تجارت  7
 %0/00 %0/26 %0/70 %0/00 %0/25 %0/66 بانك توسعه تعاون  8
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/00 %0/00 %0/21 %0/00 %0/00 %0/30 حكمت ايرانيانبانك   10
 %0/27 %0/85 %0/10 %0/16 %9/53 %0/04 بانك خاورميانه  11
 %0/65 %0/31 %0/42 %0/12 %0/69 %0/31 بانك دي  12
 %1/06 %4/78 %4/33 %0/11 %2/73 %5/02 بانك رفاه كارگران  13
 %7/34 %6/53 %3/04 %1/58 %11/53 %4/62 بانك سامان  14
 %0/03 %0/47 %5/57 %0/02 %0/40 %5/58 بانك سپه  15
 %0/00 %0/02 %0/40 %0/00 %0/11 %0/21 بانك سرمايه  16
 %0/02 %1/90 %1/26 %0/02 %0/99 %1/09 بانك سينا  17
 %1/12 %3/15 %0/97 %0/23 %0/40 %0/92 بانك شهر  18
 %0/82 %5/02 %11/65 %0/92 %2/64 %7/55 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/00 %0/03 %0/00 %0/00 %0/01 بانك صنعت و معدن  20
 %0/01 %0/03 %2/60 %0/00 %0/16 %3/97بانك قرض الحسنه رسالت  21

بانك قرض الحسنه مهر   22
 %0/00 %0/00 %0/76 %0/00 %0/03 %0/90 ايران

 %0/07 %0/30 %2/97 %0/11 %0/07 %1/32 بانك قوامين  23
 %0/03 %0/00 %0/26 %0/00 %0/01 %0/16 بانك كارآفرين  24
 %0/59 %0/97 %6/04 %0/17 %2/65 %7/36 بانك كشاورزي  25
 %0/01 %0/11 %0/47 %0/02 %0/44 %0/42 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/00 اسلامي ايران

 %0/02 %0/02 %1/27 %0/07 %0/12 %0/93 بانك مسكن  28



111

  
 

113 

در  96ماه  هاي پذيرش براي آذراز بازار ابزار هاي پذيرندههر يك از بانك هايتراكنشغي سهم تعدادي و مبل
  ماه : آذراطلاعات اين جدول مبين آن است كه در  ارائه شده است. 1-5جدول 
 بوده است. "بانك ملت"متعلق به ا در ابزارهاي پذيرش به شرح زير هبيشترين سهم از تعداد تراكنش 

o   ،درصد 73/27ابزار كارتخوان فروشگاهي 

o  ،درصد  96/24ابزار پذيرش اينترنتي 

o  ،درصد  73/73ابزار پذيرش موبايلي  
 بوده است. "بانك ملت"متعلق به در ابزارهاي پذيرش به شرح زير  هابيشترين سهم از مبلغ تراكنش 

o  ،درصد 85/27ابزار كارتخوان فروشگاهي 

o درصد  70/44ينترنتي، ابزار پذيرش ا 

o  ،درصد  17/55ابزار پذيرش موبايلي  

ر گردد اين بانك همچنان هم از جنبه تعدادي و هم از جنبه مبلغي در هر سه ابزاهمانگونه كه مشاهده مي
ربوده  هااز آن خود كرده است و همچنان گوي سبقت را با فاصله زياد از ديگر بانكپذيرش جايگاه نخست را 

  است.

  1396آذر -هاي پذيرش يك از ابزار هر هايتراكنشاز كل تعداد و مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده  1-5جدول 

پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %14/39 %0/55 %1/48 %3/09 %4/42 %1/61 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/34 %0/57 %1/87 %0/08 %0/73 %2/12 بانك انصار  2
 %0/04 %0/02 %0/73 %0/01 %0/04 %0/65 بانك ايران زمين  3
 %10/22 %1/08 %1/71 %14/77 %2/07 %0/68 بانك آينده  4
 %7/27 %8/77 %3/42 %4/43 %18/16 %6/66 بانك پارسيان  5
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پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %0/18 %3/92 %3/85 %0/07 %2/23 %4/71 بانك پاسارگاد  6
 %0/14 %2/78 %4/23 %0/15 %1/85 %3/99 بانك تجارت  7
 %0/00 %0/26 %0/70 %0/00 %0/25 %0/66 بانك توسعه تعاون  8
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/01 بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/00 %0/00 %0/21 %0/00 %0/00 %0/30 حكمت ايرانيانبانك   10
 %0/27 %0/85 %0/10 %0/16 %9/53 %0/04 بانك خاورميانه  11
 %0/65 %0/31 %0/42 %0/12 %0/69 %0/31 بانك دي  12
 %1/06 %4/78 %4/33 %0/11 %2/73 %5/02 بانك رفاه كارگران  13
 %7/34 %6/53 %3/04 %1/58 %11/53 %4/62 بانك سامان  14
 %0/03 %0/47 %5/57 %0/02 %0/40 %5/58 بانك سپه  15
 %0/00 %0/02 %0/40 %0/00 %0/11 %0/21 بانك سرمايه  16
 %0/02 %1/90 %1/26 %0/02 %0/99 %1/09 بانك سينا  17
 %1/12 %3/15 %0/97 %0/23 %0/40 %0/92 بانك شهر  18
 %0/82 %5/02 %11/65 %0/92 %2/64 %7/55 بانك صادرات ايران  19
 %0/00 %0/00 %0/03 %0/00 %0/00 %0/01 بانك صنعت و معدن  20
 %0/01 %0/03 %2/60 %0/00 %0/16 %3/97بانك قرض الحسنه رسالت  21

بانك قرض الحسنه مهر   22
 %0/00 %0/00 %0/76 %0/00 %0/03 %0/90 ايران

 %0/07 %0/30 %2/97 %0/11 %0/07 %1/32 بانك قوامين  23
 %0/03 %0/00 %0/26 %0/00 %0/01 %0/16 بانك كارآفرين  24
 %0/59 %0/97 %6/04 %0/17 %2/65 %7/36 بانك كشاورزي  25
 %0/01 %0/11 %0/47 %0/02 %0/44 %0/42 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/00 اسلامي ايران

 %0/02 %0/02 %1/27 %0/07 %0/12 %0/93 بانك مسكن  28



112

  
 

115 

پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %55/17 %44/70 %27/85 %73/73 %24/96 %27/73 بانك ملت  29
 %0/19 %12/76 %10/59 %0/13 %11/11 %8/74 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %0/12 %0/41 %0/00 %1/67 %0/72 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/04 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %0/26 %0/00 %0/00 %0/48موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %0/38 %0/00 %0/00 %0/43 موسسه اعتباري ملل  34
 %0/00 %0/00 %0/10 %0/00 %0/01 %0/08 موسسه اعتباري نور  35

  

  به ترتيب: "ملت"بعد از بانك در بررسي اين شاخص گردد مشاهده مي 1-5جدول همانگونه كه در 
 ملي ايران"هاي كارتخوان فروشگاهي به بانك ابزار هاياز تراكنش بالاترين سهم تعدادي"، 

 "كشاورزي"و  "صادرات ايران"

 و  " امانس "، "پارسيان"هايبه بانكهاي ابزار پذيرش اينترنتي از تراكنش بالاترين سهم تعدادي
هاي دوم و سوم نسبت به در مكان "سامان"و  "ملي ايران"(تغيير جايگاه دو بانك  "ملي ايران"

 آبان ماه)

  و  "پارسيان"، "آينده"هاي به بانكموبايلي ابزار پذيرش  هاياز تراكنشبالاترين سهم تعدادي
 "تصاد نويناق"

  ي مل"، "صادرات"هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك هاياز تراكنشبالاترين سهم مبلغي
 "كشاورزي"و  "ايران

 و  "ارسيانپ"، "ملي ايران"هاي ابزار پذيرش اينترنتي به بانكهاي بالاترين سهم مبلغي از تراكنش
 "سامان"
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  و  "آينده"، "اقتصاد نوين"هاي ش موبايلي به بانكابزار پذير هاياز تراكنشبالاترين سهم مبلغي
در جايگاه چهرارم قرار  "سامان"در جايگاه سوم و بانك  "پارسيان"(ماه گذشته بانك  "سامان"

 داشت كه در اين ماه در اين رتبه بندي جايگاه اين دو بانك با هم عوض شده است)

  .اندگرفته هاي دوم تا چهارم جايب در مكانبه ترتي "ملت"بعد از بانك  هابانكتعلق گرفته و اين 

  

هاي پذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار .5,1,3
   هاي هر بانك پذيرندهتراكنش

همان  هايطي شاخصي سهم تعدادي و مبلغي هر بانك پذيرنده از كل تعداد تراكنش در اين بخش از گزارش،
د ديد توانبانك براي هر يك از ابزارهاي پذيرش مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته است كه اين شاخص مي

ا هر سهمي بهاي صورت گرفته براي هر بانك پذيرنده را وسيعي از سهم و كارآيي هر ابزار از تعداد كل تراكنش
ذيرنده ريزي براي آن بانك پكه بانك از كل شبكه پرداخت كارتي در كشور دارد فراهم و زمينه تحليل و برنامه

  را ايجاد نمايد.

ا در ههر بانك پذيرنده را به تفكيك بانك هايتراكنشذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر ابزار پ 2-5جدول  
 دهد.شبكه پرداخت كشور نشان مي

  1396 آذر - هر بانك پذيرنده هايتراكنشهاي پذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار 2-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

 پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %5/40 %2/81 %91/79 %14/24 %8/21 %77/56 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/11 %2/45 %97/45 %0/36 %1/31 %98/33 بانك انصار  2
 %0/03 %0/26 %99/71 %0/16 %0/24 %99/60 بانك ايران زمين  3
 %3/32 %4/81 %91/88 %64/93 %3/66 %31/41 بانك آينده  4
 %1/05 %17/29 %81/66 %5/43 %8/99 %85/58 بانك پارسيان  5
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132 
 

 

   با احتساب هزينه اجاره بها1396در فروردين  يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا ينسبت كارمزد پرداخت 10-5ول جد

 بانك پذيرنده  رديف
نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش 

  خريد با احتساب اجاره بهاي ابزارهاي كارتخوان 
  )96(فروردين

 186/197  بانك خاورميانه  1

 186/202 بانك صنعت و معدن  2
 186/679 بانك سرمايه  3
 198/540 بانك توسعه صادرات ايران  4
 199/065 بانك قوامين  5
 247/376 بانك آينده  6
 259/558 بانك صادرات ايران  7
 289/699 بانك ملت  8
 299/098 بانك ملي ايران  9
 301/660 بانك كارآفرين  10
 324/207 بانك توسعه تعاون  11
 337/482 بانك سپه  12
 343/839 بانك گردشگري  13
 346/465 بانك مسكن  14
 363/523 بانك دي  15
 369/579 موسسه اعتباري ملل  16
 371/082 بانك رفاه كارگران  17
 372/724 بانك ايران زمين  18
 399/430 بانك تجارت  19
 419/522 بانك قرض الحسنه مهر ايران  20
 424/594 بانك قرض الحسنه رسالت  21
 433/951 بانك سينا  22
 447/599 بانك شهر  23
 448/328 بانك سامان  24
   454/793 بانك انصار  25
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پذيرنده بانك رديف  

از كل تعداد  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

از كل مبلغ  سهم هر بانك پذيرنده
هاي يك از ابزار هاي هرتراكنش

  پذيرش

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

 %55/17 %44/70 %27/85 %73/73 %24/96 %27/73 بانك ملت  29
 %0/19 %12/76 %10/59 %0/13 %11/11 %8/74 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %0/12 %0/41 %0/00 %1/67 %0/72 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/00 %0/02 %0/00 %0/00 %0/04 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/00 %0/26 %0/00 %0/00 %0/48موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %0/38 %0/00 %0/00 %0/43 موسسه اعتباري ملل  34
 %0/00 %0/00 %0/10 %0/00 %0/01 %0/08 موسسه اعتباري نور  35

  

  به ترتيب: "ملت"بعد از بانك در بررسي اين شاخص گردد مشاهده مي 1-5جدول همانگونه كه در 
 ملي ايران"هاي كارتخوان فروشگاهي به بانك ابزار هاياز تراكنش بالاترين سهم تعدادي"، 

 "كشاورزي"و  "صادرات ايران"

 و  " امانس "، "پارسيان"هايبه بانكهاي ابزار پذيرش اينترنتي از تراكنش بالاترين سهم تعدادي
هاي دوم و سوم نسبت به در مكان "سامان"و  "ملي ايران"(تغيير جايگاه دو بانك  "ملي ايران"

 آبان ماه)

  و  "پارسيان"، "آينده"هاي به بانكموبايلي ابزار پذيرش  هاياز تراكنشبالاترين سهم تعدادي
 "تصاد نويناق"

  ي مل"، "صادرات"هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانك هاياز تراكنشبالاترين سهم مبلغي
 "كشاورزي"و  "ايران

 و  "ارسيانپ"، "ملي ايران"هاي ابزار پذيرش اينترنتي به بانكهاي بالاترين سهم مبلغي از تراكنش
 "سامان"
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  و  "آينده"، "اقتصاد نوين"هاي ش موبايلي به بانكابزار پذير هاياز تراكنشبالاترين سهم مبلغي
در جايگاه چهرارم قرار  "سامان"در جايگاه سوم و بانك  "پارسيان"(ماه گذشته بانك  "سامان"

 داشت كه در اين ماه در اين رتبه بندي جايگاه اين دو بانك با هم عوض شده است)

  .اندگرفته هاي دوم تا چهارم جايب در مكانبه ترتي "ملت"بعد از بانك  هابانكتعلق گرفته و اين 

  

هاي پذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار .5,1,3
   هاي هر بانك پذيرندهتراكنش

همان  هايطي شاخصي سهم تعدادي و مبلغي هر بانك پذيرنده از كل تعداد تراكنش در اين بخش از گزارش،
د ديد توانبانك براي هر يك از ابزارهاي پذيرش مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته است كه اين شاخص مي

ا هر سهمي بهاي صورت گرفته براي هر بانك پذيرنده را وسيعي از سهم و كارآيي هر ابزار از تعداد كل تراكنش
ذيرنده ريزي براي آن بانك پكه بانك از كل شبكه پرداخت كارتي در كشور دارد فراهم و زمينه تحليل و برنامه

  را ايجاد نمايد.

ا در ههر بانك پذيرنده را به تفكيك بانك هايتراكنشذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر ابزار پ 2-5جدول  
 دهد.شبكه پرداخت كشور نشان مي

  1396 آذر - هر بانك پذيرنده هايتراكنشهاي پذيرش از سهم تعدادي و مبلغي هر يك از ابزار 2-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

 پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %5/40 %2/81 %91/79 %14/24 %8/21 %77/56 بانك اقتصاد نوين  1
 %0/11 %2/45 %97/45 %0/36 %1/31 %98/33 بانك انصار  2
 %0/03 %0/26 %99/71 %0/16 %0/24 %99/60 بانك ايران زمين  3
 %3/32 %4/81 %91/88 %64/93 %3/66 %31/41 بانك آينده  4
 %1/05 %17/29 %81/66 %5/43 %8/99 %85/58 بانك پارسيان  5
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 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

  پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/03 %7/76 %92/21 %0/14 %1/79 %98/06 بانك پاسارگاد  6
 %0/02 %5/14 %94/84 %0/36 %1/75 %97/90 بانك تجارت  7
 %0/00 %2/99 %97/01 %0/03 %1/45 %98/52 بانك توسعه تعاون  8
 %0/00 %0/10 %99/90 %0/00 %0/50 %99/50 بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/01 %0/06 %99/93 %0/03 %0/04 %99/93 بانك حكمت ايرانيان  10
 %0/96 %41/51 %57/53 %3/72 %87/33 %8/96 بانك خاورميانه  11
 %0/88 %5/72 %93/41 %3/17 %7/68 %89/15 بانك دي  12
 %0/14 %8/34 %91/53 %0/21 %2/05 %97/74 بانك رفاه كارگران  13
 %1/22 %14/88 %83/90 %2/89 %8/52 %88/59 بانك سامان  14
 %0/00 %0/70 %99/30 %0/03 %0/27 %99/70 بانك سپه  15
 %0/00 %0/39 %99/61 %0/00 %1/94 %98/06 بانك سرمايه  16
 %0/01 %11/11 %88/88 %0/13 %3/40 %96/47 بانك سينا  17
 %0/54 %20/96 %78/50 %2/28 %1/60 %96/13 بانك شهر  18
 %0/04 %3/44 %96/52 %1/14 %1/31 %97/55 ايرانبانك صادرات   19
 %0/00 %0/46 %99/54 %0/00 %0/01 %99/99 بانك صنعت و معدن  20
 %0/00 %0/10 %99/90 %0/01 %0/15 %99/84بانك قرض الحسنه رسالت  21

بانك قرض الحسنه مهر   22
 ايران

99/86% 0/12% 0/02% 99/95% 0/05% 0/00% 

 %0/01 %0/82 %99/16 %0/77 %0/19 %99/04 بانك قوامين  23
 %0/08 %0/15 %99/77 %0/25 %0/26 %99/48 بانك كارآفرين  24
 %0/06 %1/31 %98/63 %0/22 %1/37 %98/41 بانك كشاورزي  25
 %0/02 %1/91 %98/08 %0/39 %3/85 %95/77 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسلامي ايران

97/37% 2/63% 0/00% 99/98% 0/02% 0/00% 

 %0/01 %0/10 %99/89 %0/66 %0/49 %98/85 بانك مسكن  28
 %1/05 %11/58 %87/37 %19/71 %2/69 %77/60 بانك ملت  29
 %0/01 %9/05 %90/94 %0/14 %4/66 %95/20 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %2/38 %97/62 %0/00 %8/23 %91/77 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/07 %99/93 %0/00 %0/20 %99/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/01 %99/99 %0/00 %0/00 %100/00موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 موسسه اعتباري ملل  34

  
 

118 

 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

  پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/00 %0/07 %99/93 %0/00 %0/27 %99/73 موسسه اعتباري نور  35

  

  گردد:همانگونه كه مشاهده مي
  وص  ابزار پذيرش موبايليهر بانك پذيرنده در خص هايتراكنشبالاترين سهم تعدادي از پذيرش 

و پس از آن  "آينده" به بانك همانند ماه گذشته ي كشورهابانك هايتراكنشدر  96ماه آذر  در
 تعلق گرفته است. "ملت"بانك

  يهاي پذيرنده در خصوص ابزار پذيرش اينترنتبانك هايتراكنشبالاترين سهم تعدادي از پذيرش 
با اختلاف خيلي زياد با ، هاي گذشتهنيز همانند ماه هاي كشوربانك هايتراكنشدر  96ماه  در آذر

 تعلق گرفته است. "خاورميانه"به بانك هاي كشور ديگر بانك

، "آينده"هاي بانك ماه كه در آذرگردد انجام شده مشخص مي هايبررسياين درحاليست كه طي  
 هاي كارتي شبكهدرصد تعداد تراكنش 37/0و  51/31و  92/1ب در كل به ترتي "خاورميانه"و  "ملت"

 "ندهآي"هاي متعلق به بانك ارقام گردد،اند كه همانگونه كه مشاهده ميپرداخت كشور را در دست داشته
   كارتي در شبكه پرداخت سهم بسيار ناچيزي بوده است. ايهتراكنشدر مقابل كل تعداد  "خاورميانه"و 

زار ببيشترين پذيرش تراكنش از طريق ا ي كشورهااين موارد در حالي است كه در ساير بانك كليه
گردد كه بيشترين سهم از مبالغ مشخص مي 2-5جدول و طي بررسي اعداد كارتخوان فروشگاهي بوده 

  ها توسط ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي جذب هر بانك شده است. تراكنش
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 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

  پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/03 %7/76 %92/21 %0/14 %1/79 %98/06 بانك پاسارگاد  6
 %0/02 %5/14 %94/84 %0/36 %1/75 %97/90 بانك تجارت  7
 %0/00 %2/99 %97/01 %0/03 %1/45 %98/52 بانك توسعه تعاون  8
 %0/00 %0/10 %99/90 %0/00 %0/50 %99/50 بانك توسعه صادرات ايران  9
 %0/01 %0/06 %99/93 %0/03 %0/04 %99/93 بانك حكمت ايرانيان  10
 %0/96 %41/51 %57/53 %3/72 %87/33 %8/96 بانك خاورميانه  11
 %0/88 %5/72 %93/41 %3/17 %7/68 %89/15 بانك دي  12
 %0/14 %8/34 %91/53 %0/21 %2/05 %97/74 بانك رفاه كارگران  13
 %1/22 %14/88 %83/90 %2/89 %8/52 %88/59 بانك سامان  14
 %0/00 %0/70 %99/30 %0/03 %0/27 %99/70 بانك سپه  15
 %0/00 %0/39 %99/61 %0/00 %1/94 %98/06 بانك سرمايه  16
 %0/01 %11/11 %88/88 %0/13 %3/40 %96/47 بانك سينا  17
 %0/54 %20/96 %78/50 %2/28 %1/60 %96/13 بانك شهر  18
 %0/04 %3/44 %96/52 %1/14 %1/31 %97/55 ايرانبانك صادرات   19
 %0/00 %0/46 %99/54 %0/00 %0/01 %99/99 بانك صنعت و معدن  20
 %0/00 %0/10 %99/90 %0/01 %0/15 %99/84بانك قرض الحسنه رسالت  21

بانك قرض الحسنه مهر   22
 ايران

99/86% 0/12% 0/02% 99/95% 0/05% 0/00% 

 %0/01 %0/82 %99/16 %0/77 %0/19 %99/04 بانك قوامين  23
 %0/08 %0/15 %99/77 %0/25 %0/26 %99/48 بانك كارآفرين  24
 %0/06 %1/31 %98/63 %0/22 %1/37 %98/41 بانك كشاورزي  25
 %0/02 %1/91 %98/08 %0/39 %3/85 %95/77 بانك گردشگري  26

بانك مركزي جمهوري   27
 اسلامي ايران

97/37% 2/63% 0/00% 99/98% 0/02% 0/00% 

 %0/01 %0/10 %99/89 %0/66 %0/49 %98/85 بانك مسكن  28
 %1/05 %11/58 %87/37 %19/71 %2/69 %77/60 بانك ملت  29
 %0/01 %9/05 %90/94 %0/14 %4/66 %95/20 بانك ملي ايران  30
 %0/00 %2/38 %97/62 %0/00 %8/23 %91/77 شركت دولتي پست بانك  31
 %0/00 %0/07 %99/93 %0/00 %0/20 %99/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %0/00 %0/01 %99/99 %0/00 %0/00 %100/00موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
 %0/00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 %100/00 موسسه اعتباري ملل  34
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 بانك پذيرنده رديف

هاي سهم تعدادي هر يك از ابزار
هر بانك  هايتراكنشپذيرش از 

  پذيرنده

هاي پذيرشسهم مبلغي هر يك از ابزار
  هر بانك پذيرنده هايتراكنشاز 

كارتخوان 
فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار 
پذيرش 
 موبايلي

كارتخوان 
 فروشگاهي

ابزار 
پذيرش 
 اينترنتي

ابزار پذيرش
 موبايلي

 %0/00 %0/07 %99/93 %0/00 %0/27 %99/73 موسسه اعتباري نور  35

  

  گردد:همانگونه كه مشاهده مي
  وص  ابزار پذيرش موبايليهر بانك پذيرنده در خص هايتراكنشبالاترين سهم تعدادي از پذيرش 

و پس از آن  "آينده" به بانك همانند ماه گذشته ي كشورهابانك هايتراكنشدر  96ماه آذر  در
 تعلق گرفته است. "ملت"بانك

  يهاي پذيرنده در خصوص ابزار پذيرش اينترنتبانك هايتراكنشبالاترين سهم تعدادي از پذيرش 
با اختلاف خيلي زياد با ، هاي گذشتهنيز همانند ماه هاي كشوربانك هايتراكنشدر  96ماه  در آذر

 تعلق گرفته است. "خاورميانه"به بانك هاي كشور ديگر بانك

، "آينده"هاي بانك ماه كه در آذرگردد انجام شده مشخص مي هايبررسياين درحاليست كه طي  
 هاي كارتي شبكهدرصد تعداد تراكنش 37/0و  51/31و  92/1ب در كل به ترتي "خاورميانه"و  "ملت"

 "ندهآي"هاي متعلق به بانك ارقام گردد،اند كه همانگونه كه مشاهده ميپرداخت كشور را در دست داشته
   كارتي در شبكه پرداخت سهم بسيار ناچيزي بوده است. ايهتراكنشدر مقابل كل تعداد  "خاورميانه"و 

زار ببيشترين پذيرش تراكنش از طريق ا ي كشورهااين موارد در حالي است كه در ساير بانك كليه
گردد كه بيشترين سهم از مبالغ مشخص مي 2-5جدول و طي بررسي اعداد كارتخوان فروشگاهي بوده 

  ها توسط ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي جذب هر بانك شده است. تراكنش
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  هاهاي پذيرنده تراكنشگيري تمركز در بازار بانكاندازه .5,1,4
ها، هاي پذيرنده تراكنشگيري ميزان تمركز در بازار بانكبا اندازه معرفي شد، 4-1-4همانند آنچه در بخش 

توان ميزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسي نمود. هرچه ميزان شاخص تمركز، عدد كمتري باشد، مي
مت ستر خواهد بود. در اين قتر و هر چه شاخص تمركز عدد بيشتري باشد، بازار به انحصار نزديكبازار رقابتي

-لها با استفاده از شاخص هرفينداها در نقش پذيرندگي تراكنشنيز وضعيت تمركز و قدرت رقابتي بانك
  شود. هيرشمن سنجيده و بررسي مي

  اين شاخص براي صنعت پرداخت الكترونيك، به ازاي هر سه ابزار پذيرش محاسبه شده است. 3-5جدول در 

  1396 آذر –هاي پذيرنده بانكهيرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفيندال 3-5جدول   

  نام بانك پذيرنده  رديف
 ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  9/5542 3/0910  19/5139  4/4175  2/5871  1/6085  بانك اقتصاد نوين  1
  0/0067 0/0817  0/5313  0/7289  4/4755  2/1155  بانك انصار  2
  0/0001 0/0107  0/0017  0/0408  0/4266  0/6532  بانك ايران زمين  3
  218/2348 14/7728  4/2662  2/0655  0/4659  0/6825  بانك آينده  4
  19/6057 4/4278  329/9661 18/1650  44/4089  6/6640  بانك پارسيان  5
  0/0052 0/0724  4/9918  2/2342  22/1400  4/7053  بانك پاسارگاد  6
  0/0230 0/1516  3/4219  1/8498  15/9422  3/9928  بانك تجارت  7
  0/0000 0/0024  0/0645  0/2539  0/4414  0/6644  بانك توسعه تعاون  8
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0009  0/0000  0/0067  بانك توسعه صادرات ايران  9
  0/0000 0/0010  0/0000  0/0033  0/0919  0/3032  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0268 0/1637  90/7996  9/5289  0/0014  0/0376  بانك خاورميانه  11
  0/0133 0/1153  0/4790  0/6921  0/0958  0/3096  بانك دي  12
  0/0124 0/1113  7/4696  2/7331  25/2106  5/0210  بانك رفاه كارگران  13
  2/4860 1/5767  132/9621 11/5309  21/3322  4/6187  بانك سامان  14
  0/0003 0/0181  0/1569  0/3961  31/1003  5/5768  بانك سپه  15
  0/0000 0/0000  0/0113  0/1063  0/0429  0/2071  بانك سرمايه  16

  
 

120 

  نام بانك پذيرنده  رديف
 ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  0/0002 0/0158  0/9887  0/9943  1/1828  1/0876  بانك سينا  17
  0/0518 0/2277  0/1566  0/3957  0/8436  0/9185  بانك شهر  18
  0/8458 0/9197  6/9687  2/6398  56/9888  7/5491  بانك صادرات ايران  19
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  0/0071  صنعت و معدن بانك  20
  0/0000 0/0036  0/0251  0/1585  15/7627  3/9702  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/0000 0/0019  0/0008  0/0277  0/8117  0/9009  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/0116 0/1075  0/0044  0/0663  1/7404  1/3192  بانك قوامين  23
  0/0000 0/0043  0/0001  0/0109  0/0255  0/1598  بانك كارآفرين  24
  0/0304 0/1743  7/0213  2/6498  54/1298  7/3573  بانك كشاورزي  25
  0/0003 0/0180  0/1955  0/4421  0/1798  0/4240  بانك گردشگري  26
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0014  0/0000  0/0020  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  27
  0/0043 0/0653  0/0141  0/1186  0/8615  0/9282  بانك مسكن  28
 5،436/5377 73/7329  622/8262 24/9565  769/0414  27/7316  بانك ملت  29
  0/0176 0/1327  123/4621 11/1114  76/3617  8/7385  بانك ملي ايران  30
  0/0000 0/0000  2/7957  1/6720  0/5164  0/7186  شركت دولتي پست بانك  31
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0020  0/0014  0/0376  موسسه اعتباري توسعه  32
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0004  0/2259  0/4753  موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0000  0/1855  0/4307  موسسه اعتباري ملل  34
 0/0769 0/0059 0/0054 0/0000 0/00000/0000  موسسه اعتباري نور  35

 5،687/4683  - 1،359/0951  -1،147/6279  ‐  هيرشمن -شاخص هرفيندال

 

 رايها بهاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -، شاخص هرفيندال1396ماه  آذر شود كه درملاحظه مي
و سهم  4-4) كه با توجه به جدول 1800دست آمده است (بالاتر از به 4683/5687ابزار پذيرش موبايلي عدد 

دهنده تمركز بسيار بالا در بازار ابزار هاي پذيرش، نشانيك از ابزار هاي هراز تعداد تراكنش هر بانك پذيرنده
هم قابل ها سپذيرش موبايلي است؛ به اين معنا كه در بازار ابزار پذيرش موبايلي تعداد بسيار كمي از بانك

اند. براي اين شاخص در بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي ختيار گرفتههاي بازار را در اتوجهي از پذيرش تراكنش
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  هاهاي پذيرنده تراكنشگيري تمركز در بازار بانكاندازه .5,1,4
ها، هاي پذيرنده تراكنشگيري ميزان تمركز در بازار بانكبا اندازه معرفي شد، 4-1-4همانند آنچه در بخش 

توان ميزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسي نمود. هرچه ميزان شاخص تمركز، عدد كمتري باشد، مي
مت ستر خواهد بود. در اين قتر و هر چه شاخص تمركز عدد بيشتري باشد، بازار به انحصار نزديكبازار رقابتي

-لها با استفاده از شاخص هرفينداها در نقش پذيرندگي تراكنشنيز وضعيت تمركز و قدرت رقابتي بانك
  شود. هيرشمن سنجيده و بررسي مي

  اين شاخص براي صنعت پرداخت الكترونيك، به ازاي هر سه ابزار پذيرش محاسبه شده است. 3-5جدول در 

  1396 آذر –هاي پذيرنده بانكهيرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفيندال 3-5جدول   

  نام بانك پذيرنده  رديف
 ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2

iS 
iS  2

iS  iS  2
iS  

  9/5542 3/0910  19/5139  4/4175  2/5871  1/6085  بانك اقتصاد نوين  1
  0/0067 0/0817  0/5313  0/7289  4/4755  2/1155  بانك انصار  2
  0/0001 0/0107  0/0017  0/0408  0/4266  0/6532  بانك ايران زمين  3
  218/2348 14/7728  4/2662  2/0655  0/4659  0/6825  بانك آينده  4
  19/6057 4/4278  329/9661 18/1650  44/4089  6/6640  بانك پارسيان  5
  0/0052 0/0724  4/9918  2/2342  22/1400  4/7053  بانك پاسارگاد  6
  0/0230 0/1516  3/4219  1/8498  15/9422  3/9928  بانك تجارت  7
  0/0000 0/0024  0/0645  0/2539  0/4414  0/6644  بانك توسعه تعاون  8
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0009  0/0000  0/0067  بانك توسعه صادرات ايران  9
  0/0000 0/0010  0/0000  0/0033  0/0919  0/3032  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0268 0/1637  90/7996  9/5289  0/0014  0/0376  بانك خاورميانه  11
  0/0133 0/1153  0/4790  0/6921  0/0958  0/3096  بانك دي  12
  0/0124 0/1113  7/4696  2/7331  25/2106  5/0210  بانك رفاه كارگران  13
  2/4860 1/5767  132/9621 11/5309  21/3322  4/6187  بانك سامان  14
  0/0003 0/0181  0/1569  0/3961  31/1003  5/5768  بانك سپه  15
  0/0000 0/0000  0/0113  0/1063  0/0429  0/2071  بانك سرمايه  16

  
 

120 

  نام بانك پذيرنده  رديف
 ابزار پذيرش موبايلي ابزار پذيرش اينترنتي  كارتخوان فروشگاهي

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  0/0002 0/0158  0/9887  0/9943  1/1828  1/0876  بانك سينا  17
  0/0518 0/2277  0/1566  0/3957  0/8436  0/9185  بانك شهر  18
  0/8458 0/9197  6/9687  2/6398  56/9888  7/5491  بانك صادرات ايران  19
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  0/0071  صنعت و معدن بانك  20
  0/0000 0/0036  0/0251  0/1585  15/7627  3/9702  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/0000 0/0019  0/0008  0/0277  0/8117  0/9009  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/0116 0/1075  0/0044  0/0663  1/7404  1/3192  بانك قوامين  23
  0/0000 0/0043  0/0001  0/0109  0/0255  0/1598  بانك كارآفرين  24
  0/0304 0/1743  7/0213  2/6498  54/1298  7/3573  بانك كشاورزي  25
  0/0003 0/0180  0/1955  0/4421  0/1798  0/4240  بانك گردشگري  26
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0014  0/0000  0/0020  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  27
  0/0043 0/0653  0/0141  0/1186  0/8615  0/9282  بانك مسكن  28
 5،436/5377 73/7329  622/8262 24/9565  769/0414  27/7316  بانك ملت  29
  0/0176 0/1327  123/4621 11/1114  76/3617  8/7385  بانك ملي ايران  30
  0/0000 0/0000  2/7957  1/6720  0/5164  0/7186  شركت دولتي پست بانك  31
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0020  0/0014  0/0376  موسسه اعتباري توسعه  32
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0004  0/2259  0/4753  موسسه اعتباري كوثر مركزي  33
  0/0000 0/0000  0/0000  0/0000  0/1855  0/4307  موسسه اعتباري ملل  34
 0/0769 0/0059 0/0054 0/0000 0/00000/0000  موسسه اعتباري نور  35

 5،687/4683  - 1،359/0951  -1،147/6279  ‐  هيرشمن -شاخص هرفيندال

 

 رايها بهاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -، شاخص هرفيندال1396ماه  آذر شود كه درملاحظه مي
و سهم  4-4) كه با توجه به جدول 1800دست آمده است (بالاتر از به 4683/5687ابزار پذيرش موبايلي عدد 

دهنده تمركز بسيار بالا در بازار ابزار هاي پذيرش، نشانيك از ابزار هاي هراز تعداد تراكنش هر بانك پذيرنده
هم قابل ها سپذيرش موبايلي است؛ به اين معنا كه در بازار ابزار پذيرش موبايلي تعداد بسيار كمي از بانك

اند. براي اين شاخص در بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي ختيار گرفتههاي بازار را در اتوجهي از پذيرش تراكنش



118

  
 

121 

) 1800تا  1000حاصل شده است (بين  0951/1359و  6279/1147ر پذيرش اينترنتي به ترتيب اعداد و ابزا
رنده پذيهاي ، اين ارقام مبين وجود تمركز ملايم در بازار اين ابزار بين بانك4-4كه با توجه به اطلاعات جدول 

هاي پذيرنده در بازار اين دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذيرش موبايلي سهم بالاتر و قابل باشد. لذا ساير بانكمي
  توجهي از بازار را در اختيار دارند. 

هاي پذيرنده در آذر ماه نسبت به هيرشمن براي بازار بانك-ميزان نرخ رشد شاخص هرفيندال 4-5جدول در 
  محاسبه شده و ارائه گرديده است.  96ماه  آبان

  96 آبان و آذر  –پذيرندههاي هيرشمن در بازار بانك-مقايسه اختلاف شاخص هرفيندال 4-5جدول 

HHI 
  ابزار پذيرش موبايلي  ابزار پذيرش اينترنتي كارتخوان فروشگاهي

نرخ رشد  96آذر  96آبان نرخ رشد  96آذر  96آبان نرخ رشد  96آذر  96آبان 
-Hشاخص 
H  1،143/5553 1،147/62790/36%1،400/90091،359/0951‐2/98%5،707/6569 5،687/4683 ‐0/35% 

  

 هايهيرشمن در بازار بانك –شود كه ميزان شاخص هرفيندال با توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه مي
ر آذر ماه د "ابزار پذيرش موبايلي"و  "ابزار پذيرش اينترنتي "دو ابزار  هاي كارتي، در حوزهتراكنش پذيرنده

ته، كه ماه گذشته نرخ رشد منفي داش "يكارتخوان فروشگاه"نسبت به آبان ماه رشد منفي وجود داشته و ابزار 
 -اين تغييرات در شاخص هرفيندال در اين ماه با نرخ رشد مثبت مواجه بوده است؛ لازم به ذكر است كه

بزارها ذيرندگي هر كدام از  اهيرشمن، به مقداري نبوده است كه سبب تغيير وضعيت و طبقه تمركز در بازار پ
  شود.
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  سهم بازار صادركنندگي .5,2
داد شود. براي اين منظور ابتدا آماري از تعها پرداخته مياين قسمت به بررسي سهم بازار صادركنندگي بانك در

ارائه شده و سپس سهم بازار هر يك از   30دار در شبكه شاپركهاي بانكي تراكنشهر يك از انواع كارت
ه هاي بانكي محاسبيك انواع كارتها و نيز به تفكدار از مجموع كارتهاي صادركننده كارت تراكنشبانك
  گردد.مي

در  دارهاي بانكي تراكنشتعداد كل هر يك از انواع كارت .5,2,1
  سوئيچ شاپرك

، 31هاي بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك به لحاظ كاربري در سه دسته كارت برداشت (بدهي)كارت
  شوند.بندي ميكارت) طبقه نام (كارت هديه و بنيا بي  33پرداختهو كارت پيش  32كارت اعتباري

عدد بوده است  83497959دار در سوييچ شاپرك مجموعا هاي بانكي تراكنش، تعداد كارت1396ماه  آذر در
شت و كمترين به كارت بردا درصدي متعلق 32/96عدد و سهم تعدادي  80421991كه بيشترين تعداد آن با 

 5-5جدول ه كارت اعتباري بوده است. اين اطلاعات در ب درصدي متعلق 09/0عدد و سهم  72365تعداد آن با 
 ارائه شده است.

 

 

 

  

                                                 

 
ها ارتهاي كهايي كه در دوره مورد بررسي حداقل يك تراكنش در سوييچ شاپرك داشته باشند. در اين تعريف تعداد تراكنشكارت 30

 گردد.لحاظ ميمرتبه در آمار  اهميتي نداشته و هر كارتي با تراكنش بيش از يك عدد، تنها يك
31 Debit card  

32 Credit card  
33 Prepaid    
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  1396و آذر  آبان –دار هاي بانكي تراكنشمقايسه تعداد و سهم هر يك از كارت  5-5جدول 
  

  شاخص  ماه

تعداد 
كارت 

هديه و بن
  كارت

كارت تعداد 
  اعتباري

تعداد كارت 
  مجموع  برداشت

  1396آبان 
  81،888،456  79،010،613  2،800،11577،728  دارهاي بانكي تراكنشتعداد كارت

اردهاي بانكي تراكنشسهم هر يك از انواع كارت
  %100/00  %96/49  %0/09  %3/42  دارهاي تراكنشاز كل كارت

  1396آذر 
  83،497،959  80،421،991  3،003،60372،365  دارتراكنشهاي بانكي تعداد كارت

اردهاي بانكي تراكنشسهم هر يك از انواع كارت
  %100/00  %96/32  %0/09  %3/60  دارهاي تراكنشاز كل كارت

  %1/97  %1/79  %6/90-  %7/27  دار  در آذر ماه نسبت به آبان ماهرشد تعداد كارت بانكي تراكنش

  

نسبت به آبان  96دار در آذر ماه هاي بانكي تراكنشاد كارتشود، تعدجدول فوق ملاحظه ميهمانگونه كه در 
 مشخص است، 5-5جدول اشته و در همين راستا همانگونه كه در د درصد 97/1ماه، نرخ رشد مثبت معادل 

مثبت، اما در  "هديه و بن كارت"هاي كارتو "كارت برداشت"دار تراكنش هايكارتهاي دستهنرخ رشد در 
  منفي بوده است. "كارت اعتباري"دسته 
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كنشبانكي ترا هايهاي صادركننده از كل كارتبانك سهم .5,2,2
  دار

كه  بانك صادركننده بوده 36به تعداد هاي داراي حداقل يك تراكنش، متعلق تعداد كارت 1396ماه  طي آذر
  ترسيم شده است.  3-5شكل دار درهاي بانكي تراكنشها از تعداد كل كارتهاي اين بانكسهم تعدادي كارت

  
  1396 آذر -دار در شبكه شاپرك هاي بانكي تراكنشاز تعداد كارت صادركنندههاي سهم بانك 3-5شكل 

  

داراي  " ملت "و  "صادرات ايران"، "يرانا يمل" يهابانكهمچنان  1396 آذر ماهشود كه در مي ملاحظه
انك كه همانند ماه گذشته ب انددار در شبكه شاپرك بودههاي بانكي تراكنشبيشترين سهم از تعداد كارت

ر گردد داند. همانگونه كه مشاهده ميدر رتبه سوم جاي گرفته "ملت"در رتبه دوم و بانك  "صادرات ايران"
دار آورده هاي بانكي تراكنشدرصد از كل تعداد كارت 2هاي با سهم تعدادي بالاتر از نمودار بالا تنها بانك

  اند.ها در نمودار تحت عنوان ساير آمدهو بقيه بانك اندشده
   

بانك ملي ايران
21.32%

بانك صادرات ايران
12.06%

بانك ملت
بانك كشاورزي11.93%

7.47%

بانك سپه
7.15%

بانك تجارت
بانك رفاه كارگران6.86%

6.15%

بانك مسكن
3.15%

بانك انصار
2.52%

بانك پارسيان
2.35%

بانك پاسارگاد
2.35%

كشركت دولتي پست بان
2.10%

ساير
14.59%
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هاي صادركننده از تعداد هر يك از انواع سهم بانك .5,2,3
  داربانكي تراكنش هايكارت

جدول در  1396سال  آذر ماه دار برايصادركننده از تعداد هر يك از انواع كارت بانكي تراكنشهاي سهم بانك
بيشترين كارت همانند ماه گذشته  96 آذر ماهارائه شده است. اطلاعات اين جدول مبين آن است كه در  5-6

ن كارت ؛ بيشتري"صادرات ايران"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي ترتيب متعلق به بانك دار بهبرداشت تراكنش
 و بيشترين كارت هديه و بن كارت "ملي ايران"و  "سپه"، "ملت"هاي دار متعلق به بانكاعتباري تراكنش

  بوده است.  "ملي ايران"و  "پارسيان"، "صادرات ايران"هاي دار متعلق به بانكتراكنش

   1396 آذر –دار هاي بانكي تراكنشكارتسهم هر بانك صادركننده از تعداد هر يك از   6-5جدول 

كارت سهم از كل   صادركنندهنام بانك   رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %1/87  %4/43  %1/16  بانك اقتصاد نوين    1
  %1/59  %0/82  %2/56  بانك انصار    2
  %0/39  %0/00  %0/44  بانك ايران زمين    3
  %4/98  %0/14  %1/13  بانك آينده    4
  %17/30  %0/39  %1/80  بانك پارسيان    5

  %3/56  %2/77  %2/30  بانك پاسارگاد    6
  %4/19  %1/20  %6/97  بانك تجارت    7
  %0/56  %0/63  %0/76  بانك توسعه تعاون    8
  %0/02  %0/00  %0/01  بانك توسعه صادرات ايران    9
  %0/49  %0/01  %0/38  بانك حكمت ايرانيان    10
  %0/02  %0/27 %0/02  بانك خاورميانه    11
  %0/27  %0/02  %0/48  بانك دي    12
  %2/52  %0/05  %6/29  بانك رفاه كارگران    13
  %4/33  %0/74  %0/94  بانك سامان    14
  %4/47  %26/07  %7/23  بانك سپه    15
  %0/60  %0/02  %0/29  بانك سرمايه    16
  %0/78  %3/67  %0/72  بانك سينا    17

  
 

126 

كارت سهم از كل   صادركنندهنام بانك   رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %6/81  %2/19  %1/54  بانك شهر    18
  %16/77  %1/62  %11/89  بانك صادرات ايران    19

  %0/04  %0/00  %0/03  بانك صنعت و معدن    20
  %0/58  %0/00  %1/56  بانك قرض الحسنه رسالت    21
  %0/67  %0/00  %1/04  بانك قرض الحسنه مهر ايران    22
  %0/93  %0/00  %1/87  بانك قوامين    23
  %0/53  %0/00  %0/13  بانك كارآفرين    24
  %5/16  %3/97  %7/56  بانك كشاورزي    25
  %0/19  %0/52  %0/22  بانك گردشگري    26
  %0/02  %0/00  %0/01بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران    27
  %1/02  %0/00  %3/23  بانك مسكن    28
  %0/00  %0/00  %0/00  ونزوئلا   -بانك مشترك ايران    29
  %5/89  %43/97  %12/13  بانك ملت    30
  %12/11  %6/28  %21/68  بانك ملي ايران    31

  %0/17  %0/01  %2/17  شركت دولتي پست بانك    32
  %0/01  %0/00  %0/02  موسسه اعتباري توسعه    33
  %0/94  %0/22  %0/87  موسسه اعتباري كوثر مركزي    34
  %0/02  %0/00  %0/30  موسسه اعتباري ملل    35
 %0/16  %0/00  %0/28  موسسه اعتباري نور    36

  

 68/21از نوع كارت برداشت با  دارتراكنشهاي بانكي شود در اين ماه، بيشترين سهم از تعداد كارتملاحظه مي
درصد  97/43اري با از نوع كارت اعتب، "بانك ملي ايران"متعلق به درصد كمتر از ماه گذشته )  11/0درصد 

 درصد 30/17كارت با و از نوع كارت هديه و بن "بانك ملت"درصد بيشتر از ماه گذشته) متعلق به  35/3(
  است.ه بود "بانك پارسيان"متعلق به 
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هاي صادركننده از تعداد هر يك از انواع سهم بانك .5,2,3
  داربانكي تراكنش هايكارت

جدول در  1396سال  آذر ماه دار برايصادركننده از تعداد هر يك از انواع كارت بانكي تراكنشهاي سهم بانك
بيشترين كارت همانند ماه گذشته  96 آذر ماهارائه شده است. اطلاعات اين جدول مبين آن است كه در  5-6

ن كارت ؛ بيشتري"صادرات ايران"و  "ملت"، "ملي ايران"هاي ترتيب متعلق به بانك دار بهبرداشت تراكنش
 و بيشترين كارت هديه و بن كارت "ملي ايران"و  "سپه"، "ملت"هاي دار متعلق به بانكاعتباري تراكنش

  بوده است.  "ملي ايران"و  "پارسيان"، "صادرات ايران"هاي دار متعلق به بانكتراكنش

   1396 آذر –دار هاي بانكي تراكنشكارتسهم هر بانك صادركننده از تعداد هر يك از   6-5جدول 

كارت سهم از كل   صادركنندهنام بانك   رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %1/87  %4/43  %1/16  بانك اقتصاد نوين    1
  %1/59  %0/82  %2/56  بانك انصار    2
  %0/39  %0/00  %0/44  بانك ايران زمين    3
  %4/98  %0/14  %1/13  بانك آينده    4
  %17/30  %0/39  %1/80  بانك پارسيان    5

  %3/56  %2/77  %2/30  بانك پاسارگاد    6
  %4/19  %1/20  %6/97  بانك تجارت    7
  %0/56  %0/63  %0/76  بانك توسعه تعاون    8
  %0/02  %0/00  %0/01  بانك توسعه صادرات ايران    9
  %0/49  %0/01  %0/38  بانك حكمت ايرانيان    10
  %0/02  %0/27 %0/02  بانك خاورميانه    11
  %0/27  %0/02  %0/48  بانك دي    12
  %2/52  %0/05  %6/29  بانك رفاه كارگران    13
  %4/33  %0/74  %0/94  بانك سامان    14
  %4/47  %26/07  %7/23  بانك سپه    15
  %0/60  %0/02  %0/29  بانك سرمايه    16
  %0/78  %3/67  %0/72  بانك سينا    17
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كارت سهم از كل   صادركنندهنام بانك   رديف
  برداشت

كارت سهم از كل 
  اعتباري

كارت سهم از كل 
  هديه و بن كارت

  %6/81  %2/19  %1/54  بانك شهر    18
  %16/77  %1/62  %11/89  بانك صادرات ايران    19

  %0/04  %0/00  %0/03  بانك صنعت و معدن    20
  %0/58  %0/00  %1/56  بانك قرض الحسنه رسالت    21
  %0/67  %0/00  %1/04  بانك قرض الحسنه مهر ايران    22
  %0/93  %0/00  %1/87  بانك قوامين    23
  %0/53  %0/00  %0/13  بانك كارآفرين    24
  %5/16  %3/97  %7/56  بانك كشاورزي    25
  %0/19  %0/52  %0/22  بانك گردشگري    26
  %0/02  %0/00  %0/01بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران    27
  %1/02  %0/00  %3/23  بانك مسكن    28
  %0/00  %0/00  %0/00  ونزوئلا   -بانك مشترك ايران    29
  %5/89  %43/97  %12/13  بانك ملت    30
  %12/11  %6/28  %21/68  بانك ملي ايران    31

  %0/17  %0/01  %2/17  شركت دولتي پست بانك    32
  %0/01  %0/00  %0/02  موسسه اعتباري توسعه    33
  %0/94  %0/22  %0/87  موسسه اعتباري كوثر مركزي    34
  %0/02  %0/00  %0/30  موسسه اعتباري ملل    35
 %0/16  %0/00  %0/28  موسسه اعتباري نور    36

  

 68/21از نوع كارت برداشت با  دارتراكنشهاي بانكي شود در اين ماه، بيشترين سهم از تعداد كارتملاحظه مي
درصد  97/43اري با از نوع كارت اعتب، "بانك ملي ايران"متعلق به درصد كمتر از ماه گذشته )  11/0درصد 

 درصد 30/17كارت با و از نوع كارت هديه و بن "بانك ملت"درصد بيشتر از ماه گذشته) متعلق به  35/3(
  است.ه بود "بانك پارسيان"متعلق به 



124

  
 

127 

هاي هر بانك صادركننده از انواع كارت  هايتراكنشسهم  .5,2,4
  دار در همان بانكبانكي تراكنش

اي ههر بانك صادركننده از انواع كارت هايتراكنشدر اين بخش از گزارش براي داشتن تصويري از سهم 
  ارائه شده است.  7-5جدول اطلاعات مربوطه در  96ماه  آذربراي  دار در همان بانكبانكي تراكنش

  1396 آذر - صادركننده هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشسهم هر دسته از انواع كارت  7-5جدول 

از كارت برداشتسهم   صادركنندهنام بانك  رديف
  بانك هايتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 بانك هايتراكنشاز 

كارت هديه و بن سهم 
 بانك هايتراكنشاز  كارت

  %5/67  %0/32  %94/01  بانك اقتصاد نوين    1
  %2/26  %0/03  %97/71  بانك انصار    2
  %3/23  %0/00  %96/77  بانك ايران زمين    3
  %14/15  %0/01  %85/84  بانك آينده    4
  %26/46  %0/01  %73/53  بانك پارسيان    5
  %5/45  %0/10  %94/45  بانك پاسارگاد    6
  %2/20  %0/02  %97/79  بانك تجارت    7
  %2/68  %0/07  %97/25  بانك توسعه تعاون    8
  %8/59  %0/00  %91/41  بانك توسعه صادرات ايران    9
  %4/60  %0/00  %95/40  بانك حكمت ايرانيان    10
  %3/39  %1/44  %95/17  بانك خاورميانه    11
  %2/08  %0/00  %97/92  بانك دي    12
  %1/48  %0/00  %98/52  بانك رفاه كارگران    13
  %14/68  %0/06  %85/26  بانك سامان    14
  %2/25  %0/32  %97/43  بانك سپه    15
  %7/17  %0/01  %92/82  بانك سرمايه    16
  %3/89  %0/44  %95/67  بانك سينا    17
  %14/16  %0/11  %85/73  بانك شهر    18
  %5/00  %0/01  %94/99  بانك صادرات ايران    19
  %4/58  %0/00  %95/42  بانك صنعت و معدن    20
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از كارت برداشتسهم   صادركنندهنام بانك  رديف
  بانك هايتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 بانك هايتراكنشاز 

كارت هديه و بن سهم 
 بانك هايتراكنشاز  كارت

  %1/38  %0/00  %98/62  بانك قرض الحسنه رسالت    21
  %2/35  %0/00  %97/65  بانك قرض الحسنه مهر ايران    22
  %1/82  %0/00  %98/18  بانك قوامين    23
  %13/63  %0/00  %86/37  بانك كارآفرين    24
  %2/49  %0/05  %97/47  بانك كشاورزي    25
  %3/10  %0/21  %96/70  بانك گردشگري    26
  %13/24  %0/00  %86/76  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران    27
  %1/17  %0/00  %98/83  بانك مسكن    28
  %52/06  %0/00  %47/94  ونزوئلا   -بانك مشترك ايران    29
  %1/77  %0/32  %97/91  بانك ملت    30
  %2/04  %0/03  %97/93  بانك ملي ايران    31
  %0/30  %0/00  %99/70  شركت دولتي پست بانك    32
  %2/16  %0/00  %97/84  موسسه اعتباري توسعه    33
  %3/85  %0/02  %96/13  موسسه اعتباري كوثر مركزي    34
  %0/21  %0/00  %99/79  موسسه اعتباري ملل    35
 %2/12  %0/00  %97/88  موسسه اعتباري نور    36

  

ت دار در هر بانكي به كارت برداشبيشترين سهم از تعداد كارت تراكنشهمچنان شود همانگونه كه ملاحظه مي
فر) ها سهم صبانك كمترين سهم (در اغلبارت اعتباري و سپس كارت هديه و بن كارت اختصاص داشته و ك

  را  در اين بين داشته است.
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هاي هر بانك صادركننده از انواع كارت  هايتراكنشسهم  .5,2,4
  دار در همان بانكبانكي تراكنش

اي ههر بانك صادركننده از انواع كارت هايتراكنشدر اين بخش از گزارش براي داشتن تصويري از سهم 
  ارائه شده است.  7-5جدول اطلاعات مربوطه در  96ماه  آذربراي  دار در همان بانكبانكي تراكنش

  1396 آذر - صادركننده هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشسهم هر دسته از انواع كارت  7-5جدول 

از كارت برداشتسهم   صادركنندهنام بانك  رديف
  بانك هايتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 بانك هايتراكنشاز 

كارت هديه و بن سهم 
 بانك هايتراكنشاز  كارت

  %5/67  %0/32  %94/01  بانك اقتصاد نوين    1
  %2/26  %0/03  %97/71  بانك انصار    2
  %3/23  %0/00  %96/77  بانك ايران زمين    3
  %14/15  %0/01  %85/84  بانك آينده    4
  %26/46  %0/01  %73/53  بانك پارسيان    5
  %5/45  %0/10  %94/45  بانك پاسارگاد    6
  %2/20  %0/02  %97/79  بانك تجارت    7
  %2/68  %0/07  %97/25  بانك توسعه تعاون    8
  %8/59  %0/00  %91/41  بانك توسعه صادرات ايران    9
  %4/60  %0/00  %95/40  بانك حكمت ايرانيان    10
  %3/39  %1/44  %95/17  بانك خاورميانه    11
  %2/08  %0/00  %97/92  بانك دي    12
  %1/48  %0/00  %98/52  بانك رفاه كارگران    13
  %14/68  %0/06  %85/26  بانك سامان    14
  %2/25  %0/32  %97/43  بانك سپه    15
  %7/17  %0/01  %92/82  بانك سرمايه    16
  %3/89  %0/44  %95/67  بانك سينا    17
  %14/16  %0/11  %85/73  بانك شهر    18
  %5/00  %0/01  %94/99  بانك صادرات ايران    19
  %4/58  %0/00  %95/42  بانك صنعت و معدن    20
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از كارت برداشتسهم   صادركنندهنام بانك  رديف
  بانك هايتراكنش

 كارت اعتباريسهم 
 بانك هايتراكنشاز 

كارت هديه و بن سهم 
 بانك هايتراكنشاز  كارت

  %1/38  %0/00  %98/62  بانك قرض الحسنه رسالت    21
  %2/35  %0/00  %97/65  بانك قرض الحسنه مهر ايران    22
  %1/82  %0/00  %98/18  بانك قوامين    23
  %13/63  %0/00  %86/37  بانك كارآفرين    24
  %2/49  %0/05  %97/47  بانك كشاورزي    25
  %3/10  %0/21  %96/70  بانك گردشگري    26
  %13/24  %0/00  %86/76  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران    27
  %1/17  %0/00  %98/83  بانك مسكن    28
  %52/06  %0/00  %47/94  ونزوئلا   -بانك مشترك ايران    29
  %1/77  %0/32  %97/91  بانك ملت    30
  %2/04  %0/03  %97/93  بانك ملي ايران    31
  %0/30  %0/00  %99/70  شركت دولتي پست بانك    32
  %2/16  %0/00  %97/84  موسسه اعتباري توسعه    33
  %3/85  %0/02  %96/13  موسسه اعتباري كوثر مركزي    34
  %0/21  %0/00  %99/79  موسسه اعتباري ملل    35
 %2/12  %0/00  %97/88  موسسه اعتباري نور    36

  

ت دار در هر بانكي به كارت برداشبيشترين سهم از تعداد كارت تراكنشهمچنان شود همانگونه كه ملاحظه مي
فر) ها سهم صبانك كمترين سهم (در اغلبارت اعتباري و سپس كارت هديه و بن كارت اختصاص داشته و ك

  را  در اين بين داشته است.
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گيري تمركز در بازار صادركنندگي هر يك از اندازه .5,2,5
  دارهاي بانكي تراكنشكارت

هيرشمن براي سنجش ميزان تمركز در بازار صادركنندگي هر  -در اين بخش از گزارش، شاخص هرفيندال
سي شود. در واقع هدف بررگيري و بررسي ميدار در شبكه شاپرك اندازههاي بانكي تراكنشيك از انواع كارت
ق عدم دسترسي به اطلاعات دقيهاي بانكي است كه به دليل ها در صادر نمودن انواع كارتميزان رقابت بانك

دار شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شده است. در هاي تراكنشهاي صادر شده، از كارتكارت
  نتايج اين بررسي ارائه شده است. 8-5جدول 

  1396 آذر –هاي بانكي تراكنش دار هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -محاسبه شاخص هرفيندال 8-5جدول 

  نام بانك پذيرندهرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  3/5138  1/8745  19/5910  4/4262  1/3483  1/1612  بانك اقتصاد نوين  1
  2/5161  1/5862  0/6783  0/8236  6/5312  2/5556  بانك انصار  2
  0/1537  0/3921  0/0000  0/0014  0/1926  0/4388  بانك ايران زمين  3
  24/8374  4/9837  0/0195  0/1396  1/2743  1/1289  بانك آينده  4
  299/4175 17/3037  0/1519  0/3897  3/2261  1/7961  پارسيانبانك   5
  12/6797  3/5609  7/6766  2/7707  5/3086  2/3040  بانك پاسارگاد  6
  17/5338  4/1873  1/4288  1/1953  48/5427  6/9673  بانك تجارت  7
  0/3152  0/5614  0/3953  0/6288  0/5785  0/7606  بانك توسعه تعاون  8
  0/0006  0/0236  0/0000  0/0000  0/0001  0/0094  ايرانبانك توسعه صادرات   9
  0/2385  0/4884  0/0000  0/0069  0/1434  0/3787  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0002  0/0156  0/0756  0/2750  0/0003  0/0164  بانك خاورميانه  11
  0/0751  0/2741  0/0004  0/0207  0/2328  0/4825  بانك دي  12
  6/3647  2/5228  0/0021  0/0456  39/5483  6/2887  بانك رفاه كارگران  13
  18/7873  4/3344  0/5507  0/7421  0/8845  0/9405  بانك سامان  14
  20/0098  4/4732  679/6769  26/0706  52/3286  7/2339  بانك سپه  15
  0/3601  0/6001  0/0004  0/0207  0/0841  0/2900  بانك سرمايه  16
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  نام بانك پذيرندهرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  0/6095  0/7807  13/4608  3/6689  0/5142  0/7171  بانك سينا  17
  46/4181  6/8131  4/7913  2/1889  2/3723  1/5402  بانك شهر  18
  281/3588 16/7738  2/6320  1/6223  141/4857  11/8948  بانك صادرات ايران  19
  0/0014  0/0378  0/0000  0/0000  0/0009  0/0294  بانك صنعت و معدن  20
  0/3390  0/5822  0/0000  0/0000  2/4242  1/5570  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/4530  0/6730  0/0000  0/0000  1/0894  1/0437  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/8628  0/9289  0/0000  0/0000  3/5083  1/8731  بانك قوامين  23
  0/2846  0/5335  0/0000  0/0000  0/0159  0/1263  بانك كارآفرين  24
  26/6583  5/1632  15/7511  3/9688  57/1496  7/5597  بانك كشاورزي  25
  0/0346  0/1859  0/2685  0/5182  0/0470  0/2168  بانك گردشگري  26
  0/0005  0/0226  0/0000  0/0000  0/0000  0/0055بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  27
  1/0420  1/0208  0/0000  0/0014  10/4506  3/2327  بانك مسكن  28
  0/0000  0/0034  0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   29
  34/6544  5/8868  1،933/1312  43/9674  147/0940  12/1282  بانك ملت  30
  146/5801 12/1070  39/4641  6/2820  469/8336  21/6756  بانك ملي ايران  31
  0/0300  0/1732  0/0000  0/0055  4/7059  2/1693  شركت دولتي پست بانك  32
  0/0002  0/0139  0/0000  0/0000  0/0005  0/0234  موسسه اعتباري توسعه  33
  0/8766  0/9363  0/0483  0/2197  0/7635  0/8738  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  0/0003  0/0170  0/0000  0/0000  0/0875  0/2957  موسسه اعتباري ملل  35
  0/0272  0/1649  0/0000  0/0000  0/0806  0/2839  موسسه اعتباري نور  36

 947/0350  -2،719/7950  -1،001/8483  ‐   هيرشمن -شاخص هرفيندال

  

كارت "دسته  تنها درهيرشمن در بازار صادر كنندگي  -، شاخص هرفيندال 96 آذر شود كه درملاحظه مي
في ، با رشد من"كارت هديه و بن كارت"و  "كارت برداشت"رشد مثبت داشته و در دو دسته ديگر  ،"اعتباري

 گرفت، در آذرقرار مي "رقابتي"در طبقه كه گذشته  هايماه برخلاف "برداشت"هاي ارتاست. ك مواجه بوده
نده قرار گرفته است كه اين موضوع نشان ده "تمركز ملايم"ماه نيز مانند آبان ماه با اختلاف خيلي كم در طبقه 
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گيري تمركز در بازار صادركنندگي هر يك از اندازه .5,2,5
  دارهاي بانكي تراكنشكارت

هيرشمن براي سنجش ميزان تمركز در بازار صادركنندگي هر  -در اين بخش از گزارش، شاخص هرفيندال
سي شود. در واقع هدف بررگيري و بررسي ميدار در شبكه شاپرك اندازههاي بانكي تراكنشيك از انواع كارت
ق عدم دسترسي به اطلاعات دقيهاي بانكي است كه به دليل ها در صادر نمودن انواع كارتميزان رقابت بانك

دار شبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شده است. در هاي تراكنشهاي صادر شده، از كارتكارت
  نتايج اين بررسي ارائه شده است. 8-5جدول 

  1396 آذر –هاي بانكي تراكنش دار هيرشمن در بازار صادركنندگي كارت -محاسبه شاخص هرفيندال 8-5جدول 

  نام بانك پذيرندهرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  3/5138  1/8745  19/5910  4/4262  1/3483  1/1612  بانك اقتصاد نوين  1
  2/5161  1/5862  0/6783  0/8236  6/5312  2/5556  بانك انصار  2
  0/1537  0/3921  0/0000  0/0014  0/1926  0/4388  بانك ايران زمين  3
  24/8374  4/9837  0/0195  0/1396  1/2743  1/1289  بانك آينده  4
  299/4175 17/3037  0/1519  0/3897  3/2261  1/7961  پارسيانبانك   5
  12/6797  3/5609  7/6766  2/7707  5/3086  2/3040  بانك پاسارگاد  6
  17/5338  4/1873  1/4288  1/1953  48/5427  6/9673  بانك تجارت  7
  0/3152  0/5614  0/3953  0/6288  0/5785  0/7606  بانك توسعه تعاون  8
  0/0006  0/0236  0/0000  0/0000  0/0001  0/0094  ايرانبانك توسعه صادرات   9
  0/2385  0/4884  0/0000  0/0069  0/1434  0/3787  بانك حكمت ايرانيان  10
  0/0002  0/0156  0/0756  0/2750  0/0003  0/0164  بانك خاورميانه  11
  0/0751  0/2741  0/0004  0/0207  0/2328  0/4825  بانك دي  12
  6/3647  2/5228  0/0021  0/0456  39/5483  6/2887  بانك رفاه كارگران  13
  18/7873  4/3344  0/5507  0/7421  0/8845  0/9405  بانك سامان  14
  20/0098  4/4732  679/6769  26/0706  52/3286  7/2339  بانك سپه  15
  0/3601  0/6001  0/0004  0/0207  0/0841  0/2900  بانك سرمايه  16
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  نام بانك پذيرندهرديف
  كارت هديه و بن كارت  كارت اعتباري  كارت برداشت

iS  
2iS 

iS  2iS  iS  2iS  

  0/6095  0/7807  13/4608  3/6689  0/5142  0/7171  بانك سينا  17
  46/4181  6/8131  4/7913  2/1889  2/3723  1/5402  بانك شهر  18
  281/3588 16/7738  2/6320  1/6223  141/4857  11/8948  بانك صادرات ايران  19
  0/0014  0/0378  0/0000  0/0000  0/0009  0/0294  بانك صنعت و معدن  20
  0/3390  0/5822  0/0000  0/0000  2/4242  1/5570  بانك قرض الحسنه رسالت  21
  0/4530  0/6730  0/0000  0/0000  1/0894  1/0437  بانك قرض الحسنه مهر ايران  22
  0/8628  0/9289  0/0000  0/0000  3/5083  1/8731  بانك قوامين  23
  0/2846  0/5335  0/0000  0/0000  0/0159  0/1263  بانك كارآفرين  24
  26/6583  5/1632  15/7511  3/9688  57/1496  7/5597  بانك كشاورزي  25
  0/0346  0/1859  0/2685  0/5182  0/0470  0/2168  بانك گردشگري  26
  0/0005  0/0226  0/0000  0/0000  0/0000  0/0055بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  27
  1/0420  1/0208  0/0000  0/0014  10/4506  3/2327  بانك مسكن  28
  0/0000  0/0034  0/0000  0/0000  0/0000  0/0001  ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   29
  34/6544  5/8868  1،933/1312  43/9674  147/0940  12/1282  بانك ملت  30
  146/5801 12/1070  39/4641  6/2820  469/8336  21/6756  بانك ملي ايران  31
  0/0300  0/1732  0/0000  0/0055  4/7059  2/1693  شركت دولتي پست بانك  32
  0/0002  0/0139  0/0000  0/0000  0/0005  0/0234  موسسه اعتباري توسعه  33
  0/8766  0/9363  0/0483  0/2197  0/7635  0/8738  موسسه اعتباري كوثر مركزي  34
  0/0003  0/0170  0/0000  0/0000  0/0875  0/2957  موسسه اعتباري ملل  35
  0/0272  0/1649  0/0000  0/0000  0/0806  0/2839  موسسه اعتباري نور  36

 947/0350  -2،719/7950  -1،001/8483  ‐   هيرشمن -شاخص هرفيندال

  

كارت "دسته  تنها درهيرشمن در بازار صادر كنندگي  -، شاخص هرفيندال 96 آذر شود كه درملاحظه مي
في ، با رشد من"كارت هديه و بن كارت"و  "كارت برداشت"رشد مثبت داشته و در دو دسته ديگر  ،"اعتباري

 گرفت، در آذرقرار مي "رقابتي"در طبقه كه گذشته  هايماه برخلاف "برداشت"هاي ارتاست. ك مواجه بوده
نده قرار گرفته است كه اين موضوع نشان ده "تمركز ملايم"ماه نيز مانند آبان ماه با اختلاف خيلي كم در طبقه 



128

  
 

131 

وع كارت استاندارد اين نبازار  به معناي فاصله گرفتن ازاما  "رقابتي"با طبقه  اندكبا وجود اختلاف  آنست كه
بانك هاي  سهم بازارتا قبل از اين كه  ستبدان معنا "رقابتي"بودن در طبقه  باشد.هاي كشور ميدر بين بانك

 اشته است، اما در آذر ماه جهش كارت برداشتپراكندگي متناسبي د "كارت برداشت"صادر كننده در بازار صدور 
اندك از اين وضعيت شده و اين نشان دهنده رفتن برخي از  سياربصله اباعث ف "تمركز ملايم"به طبقه 

  اشد.بصدور بيشتر و فاصله گرفتن از وضعيت استاندارد و رقابتي مي به سمتهاي صادر كننده بانك

 34/0با نرخ رشد منفي  "كارت برداشت"گردد، اين شاخص براي نيز مشاهده مي 9-5جدول در همانگونه كه 
 براي ،"تمركز ملايم"مانند ماه گذشته همچنان در طبقه  "رقابتي"درصد اين ماه با فاصله خيلي كم از طبقه 

يه و بن كارت هد"براي و  "تمركز بالا"درصد همچنان در طبقه  5/8 مثبتد با نرخ رش "كارت اعتباري"
  قرار دارد. "تمركز ملايم"مچنان در طبقه درصد ه 99/9با نرخ رشد منفي  "كارت

اشد، بمبين تمركز بالا در بازار اين نوع كارت ميهمچنان  "اعتباري"هاي ميزان اين شاخص براي دسته كارت
ل ها سهم بزرگ و قابدار، همچنان تعداد كمي از بانكهاي بانكي تراكنشدسته از كارتاين كه به اين معنا 

و پس  "ملت"به بانك براي كارت اعتباري  96ماه آذر توجهي از بازار را در اختيار دارند كه بالاترين سهام در 
  تعلق گرفته است. "سپه"از آن به بانك 

ار در دهاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتبازار بانك هيرشمن براي-شاخص هرفيندال نرخ رشد ميزان
 ارائه شده است. 9-5جدول در  96ماه آبان ماه نسبت به  آذر

  96 و آذر آبان –هاي صادركنندههيرشمن در بازار بانك-مقايسه اختلاف شاخص هرفيندال 9-5جدول 

HHI 
  بن كارتكارت هديه و   كارت اعتباري  كارت برداشت

  نرخ رشد  96آذر  96آبان   نرخ رشد  96آذر  96آبان   نرخ رشد  96آذر  96آبان 
  شاخص
HHI 

1،005/26081،001/8483‐0/34% 2،506/8031 2،719/7950 8/50%  1،052/1200 947/0350  ‐9/99% 

  

هيرشمن در بازار  –شاخص هرفيندال  تغييرات شود كه ميزانملاحظه مي 9-5جدول با توجه به اطلاعات 
 مانند ماه قبل (آبانبوده است كه در آذر ماه به مقداري  ،دارهاي بانكي تراكنشكننده كارت هاي صادربانك
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 "برداشت كارت"در دسته دار هاي بانكي تراكنشتمركز در بازار صدور كارتسبب تغيير وضعيت و طبقه ) 96
  دو دسته ديگر وضعيت تغييري ايجاد نكرده است.در بوده و 

  

هاي كشور در نقش پذيرنده و هاي بانكسهم تعداد و مبلغ تراكنش .5,3
  صادركننده 

ا هآورده شده تا ميزان فعاليت بانكصادر شده و پذيرش شده هر بانك  هايتراكنشدر اين بخش تعداد و مبلغ 
سهم هر بانك از تعداد و مبلغ كل  10-5جدول شاپركي مشخص گردد.  هايتراكنشدر حوزه صدور و پذيرش 

  دهد.صادر شده و پذيرش شده را نشان مي هايتراكنش

  1396 آذر - صادر شده و پذيرش شده هايتراكنشسهم تعدادي و مبلغي هر بانك از كل  10-5جدول 

  

 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  هاتراكنشسهم تعدادي 

رديف
سهم تعداد 

 هايتراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

صادر شده از كل

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

 %1/48 %1/64 %1/83 %1/41 بانك اقتصاد نوين 1

 %1/77 %2/20 %1/90 %2/76 بانك انصار 2

 %0/67 %0/78 %0/58 %0/48 بانك ايران زمين 3

 %1/71 %2/69 %1/92 %1/26 بانك آينده 4

 %3/85 %2/96 %6/87 %3/29 بانك پارسيان 5

 %3/83 %3/09 %4/23 %3/07 بانك پاسارگاد 6

 %4/10 %5/41 %3/60 %6/91 بانك تجارت 7

 %0/66 %0/70 %0/59 %0/75 بانك توسعه تعاون 8

 %0/02 %0/03 %0/01 %0/01 بانك توسعه صادرات ايران 9

 %0/20 %0/28 %0/27 %0/53 بانك حكمت ايرانيان 10

 %0/15 %0/03 %0/37 %0/02 بانك خاورميانه 11

 %0/41 %0/56 %0/31 %0/44 بانك دي 12

 %4/35 %4/56 %4/53 %5/26 بانك رفاه كارگران 13
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وع كارت استاندارد اين نبازار  به معناي فاصله گرفتن ازاما  "رقابتي"با طبقه  اندكبا وجود اختلاف  آنست كه
بانك هاي  سهم بازارتا قبل از اين كه  ستبدان معنا "رقابتي"بودن در طبقه  باشد.هاي كشور ميدر بين بانك

 اشته است، اما در آذر ماه جهش كارت برداشتپراكندگي متناسبي د "كارت برداشت"صادر كننده در بازار صدور 
اندك از اين وضعيت شده و اين نشان دهنده رفتن برخي از  سياربصله اباعث ف "تمركز ملايم"به طبقه 

  اشد.بصدور بيشتر و فاصله گرفتن از وضعيت استاندارد و رقابتي مي به سمتهاي صادر كننده بانك

 34/0با نرخ رشد منفي  "كارت برداشت"گردد، اين شاخص براي نيز مشاهده مي 9-5جدول در همانگونه كه 
 براي ،"تمركز ملايم"مانند ماه گذشته همچنان در طبقه  "رقابتي"درصد اين ماه با فاصله خيلي كم از طبقه 

يه و بن كارت هد"براي و  "تمركز بالا"درصد همچنان در طبقه  5/8 مثبتد با نرخ رش "كارت اعتباري"
  قرار دارد. "تمركز ملايم"مچنان در طبقه درصد ه 99/9با نرخ رشد منفي  "كارت

اشد، بمبين تمركز بالا در بازار اين نوع كارت ميهمچنان  "اعتباري"هاي ميزان اين شاخص براي دسته كارت
ل ها سهم بزرگ و قابدار، همچنان تعداد كمي از بانكهاي بانكي تراكنشدسته از كارتاين كه به اين معنا 

و پس  "ملت"به بانك براي كارت اعتباري  96ماه آذر توجهي از بازار را در اختيار دارند كه بالاترين سهام در 
  تعلق گرفته است. "سپه"از آن به بانك 

ار در دهاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتبازار بانك هيرشمن براي-شاخص هرفيندال نرخ رشد ميزان
 ارائه شده است. 9-5جدول در  96ماه آبان ماه نسبت به  آذر

  96 و آذر آبان –هاي صادركنندههيرشمن در بازار بانك-مقايسه اختلاف شاخص هرفيندال 9-5جدول 

HHI 
  بن كارتكارت هديه و   كارت اعتباري  كارت برداشت

  نرخ رشد  96آذر  96آبان   نرخ رشد  96آذر  96آبان   نرخ رشد  96آذر  96آبان 
  شاخص
HHI 

1،005/26081،001/8483‐0/34% 2،506/8031 2،719/7950 8/50%  1،052/1200 947/0350  ‐9/99% 

  

هيرشمن در بازار  –شاخص هرفيندال  تغييرات شود كه ميزانملاحظه مي 9-5جدول با توجه به اطلاعات 
 مانند ماه قبل (آبانبوده است كه در آذر ماه به مقداري  ،دارهاي بانكي تراكنشكننده كارت هاي صادربانك
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 "برداشت كارت"در دسته دار هاي بانكي تراكنشتمركز در بازار صدور كارتسبب تغيير وضعيت و طبقه ) 96
  دو دسته ديگر وضعيت تغييري ايجاد نكرده است.در بوده و 

  

هاي كشور در نقش پذيرنده و هاي بانكسهم تعداد و مبلغ تراكنش .5,3
  صادركننده 

ا هآورده شده تا ميزان فعاليت بانكصادر شده و پذيرش شده هر بانك  هايتراكنشدر اين بخش تعداد و مبلغ 
سهم هر بانك از تعداد و مبلغ كل  10-5جدول شاپركي مشخص گردد.  هايتراكنشدر حوزه صدور و پذيرش 

  دهد.صادر شده و پذيرش شده را نشان مي هايتراكنش

  1396 آذر - صادر شده و پذيرش شده هايتراكنشسهم تعدادي و مبلغي هر بانك از كل  10-5جدول 

  

 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  هاتراكنشسهم تعدادي 

رديف
سهم تعداد 

 هايتراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

صادر شده از كل

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

 %1/48 %1/64 %1/83 %1/41 بانك اقتصاد نوين 1

 %1/77 %2/20 %1/90 %2/76 بانك انصار 2

 %0/67 %0/78 %0/58 %0/48 بانك ايران زمين 3

 %1/71 %2/69 %1/92 %1/26 بانك آينده 4

 %3/85 %2/96 %6/87 %3/29 بانك پارسيان 5

 %3/83 %3/09 %4/23 %3/07 بانك پاسارگاد 6

 %4/10 %5/41 %3/60 %6/91 بانك تجارت 7

 %0/66 %0/70 %0/59 %0/75 بانك توسعه تعاون 8

 %0/02 %0/03 %0/01 %0/01 بانك توسعه صادرات ايران 9

 %0/20 %0/28 %0/27 %0/53 بانك حكمت ايرانيان 10

 %0/15 %0/03 %0/37 %0/02 بانك خاورميانه 11

 %0/41 %0/56 %0/31 %0/44 بانك دي 12

 %4/35 %4/56 %4/53 %5/26 بانك رفاه كارگران 13
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 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  هاتراكنشسهم تعدادي 

رديف
سهم تعداد 

 هايتراكنش
 صادر شده از كل

سهم تعداد 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

صادر شده از كل

سهم  مبلغ 
 هايتراكنش

پذيرش شده از كل 

 %3/33 %1/75 %4/60 %1/46 بانك سامان 14

 %5/15 %5/94 %4/93 %6/70 بانك سپه 15

سرمايهبانك  16  0/30% 0/19% 0/42% 0/37% 

 %1/30 %0/72 %0/99 %0/73 بانك سينا 17

 %1/14 %1/86 %0/84 %1/78 بانك شهر 18

 %11/09 %11/81 %6/82 %11/96 بانك صادرات ايران 19

 %0/02 %0/03 %0/01 %0/03 بانك صنعت و معدن 20

 %2/39 %2/27 %3/51 %2/10 بانك قرض الحسنه رسالت 21

 %0/70 %1/15 %0/80 %1/04 بانك قرض الحسنه مهر ايران 22

 %2/75 %2/27 %1/17 %1/86 بانك قوامين 23

 %0/24 %0/24 %0/14 %0/15 بانك كارآفرين 24

 %5/63 %6/17 %6/59 %7/75 بانك كشاورزي 25

 %0/44 %0/47 %0/39 %0/27 بانك گردشگري 26

 %0/02 %0/01 %0/00 %0/01 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 27

 %1/16 %2/67 %0/83 %2/71 بانك مسكن 28

ونزوئلا  -بانك مشترك ايران  29  0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %29/28 %18/19 %31/51 %12/68 بانك ملت 30

 %10/70 %16/31 %8/09 %19/68 بانك ملي ايران 31

 %0/39 %0/69 %0/69 %1/38 شركت دولتي پست بانك 32

اعتباري توسعه موسسه 33  0/03% 0/03% 0/03% 0/02% 

 %0/24 %0/61 %0/42 %0/77 موسسه اعتباري كوثر مركزي 34

 %0/35 %0/83 %0/38 %0/21 موسسه اعتباري ملل 35

 %0/09 %0/65 %0/07 %0/22 موسسه اعتباري نور 36
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ملي " صادر شده به سه بانك هايتراكنشبيانگر آن است كه بيشترين سهم از تعداد  10-5جدول اطلاعات 
، "لتم"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنش، بيشترين سهم از تعداد "صادرات ايران"و  "ملت"،  "ايران

 "ملي ايران"،  "ملت" صادر شده به سه بانك هايتراكنش،  بيشترين سهم از مبلغ  "پارسيان"و "ملي ايران"
 "يرانصادرات ا"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنشو بيشترين سهم از مبلغ  "صادرات ايران"و 
  اختصاص يافته است. "ايران ملي"و 

ت. شاپركي اس هايتراكنشنشان دهنده برتري عملكرد هر بانك از نظر پذيرش يا صدور  4-5شكل در ادامه 
 پذيرش شده همان بانك هايتراكنشصادره هر بانك از تعداد  هايتراكنشبراي محاسبه اين ويژگي، تعداد 

  نمايش داده شده است. كسر و  حاصل در شكل 

  
  1396آذر –صادر شده از پذيرش شده هر بانك  هايتراكنشاختلاف در تعداد  4-5شكل 

 هاياكنشترتعداد بيشترين اختلاف مثبت در  "سامان"و  "پارسيان"، "ملت"بر اساس اين شكل، سه بانك 
بيشترين اختلاف منفي در  "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده

271,862
51,604
45,255

20,353
16,751
9,484
6,048
5,067
3,794
2,380
1,744
1,466
101

-3
-56
-60
-75
-348

-1,673
-1,928
-2,190
-2,308
-3,502
-3,809
-5,097
-9,914
-9,926
-10,549
-12,437
-13,579
-16,686

-25,577
-27,145

-47,776
-74,071

-167,201

بانك ملت
بانك پارسيان
بانك سامان

بانك قرض الحسنه رسالت
بانك پاسارگاد

بانك آينده
بانك اقتصاد نوين

بانك خاورميانه
بانك سينا

موسسه اعتباري ملل
بانك گردشگري
بانك ايران زمين

موسسه اعتباري توسعه
ونزوئال  -بانك مشترك ايران 

بانك كارآفرين
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

بانك توسعه صادرات ايران
بانك صنعت و معدن

بانك سرمايه
بانك دي

موسسه اعتباري نور
بانك توسعه تعاون

بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك حكمت ايرانيان

موسسه اعتباري كوثر مركزي
بانك قوامين

شركت دولتي پست بانك
بانك رفاه كارگران

بانك انصار
بانك شهر

بانك كشاورزي
بانك سپه

بانك مسكن
بانك تجارت

بانك صادرات ايران
بانك ملي ايران

هزار تراكنش



131

  
 

133 

  

 نام بانك

  هاسهم مبلغي تراكنش  هاتراكنشسهم تعدادي 

رديف
سهم تعداد 
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 %5/15 %5/94 %4/93 %6/70 بانك سپه 15

سرمايهبانك  16  0/30% 0/19% 0/42% 0/37% 

 %1/30 %0/72 %0/99 %0/73 بانك سينا 17

 %1/14 %1/86 %0/84 %1/78 بانك شهر 18

 %11/09 %11/81 %6/82 %11/96 بانك صادرات ايران 19

 %0/02 %0/03 %0/01 %0/03 بانك صنعت و معدن 20

 %2/39 %2/27 %3/51 %2/10 بانك قرض الحسنه رسالت 21

 %0/70 %1/15 %0/80 %1/04 بانك قرض الحسنه مهر ايران 22

 %2/75 %2/27 %1/17 %1/86 بانك قوامين 23

 %0/24 %0/24 %0/14 %0/15 بانك كارآفرين 24

 %5/63 %6/17 %6/59 %7/75 بانك كشاورزي 25

 %0/44 %0/47 %0/39 %0/27 بانك گردشگري 26

 %0/02 %0/01 %0/00 %0/01 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 27
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 %10/70 %16/31 %8/09 %19/68 بانك ملي ايران 31

 %0/39 %0/69 %0/69 %1/38 شركت دولتي پست بانك 32

اعتباري توسعه موسسه 33  0/03% 0/03% 0/03% 0/02% 

 %0/24 %0/61 %0/42 %0/77 موسسه اعتباري كوثر مركزي 34

 %0/35 %0/83 %0/38 %0/21 موسسه اعتباري ملل 35

 %0/09 %0/65 %0/07 %0/22 موسسه اعتباري نور 36
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ملي " صادر شده به سه بانك هايتراكنشبيانگر آن است كه بيشترين سهم از تعداد  10-5جدول اطلاعات 
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 "يرانصادرات ا"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنشو بيشترين سهم از مبلغ  "صادرات ايران"و 
  اختصاص يافته است. "ايران ملي"و 

ت. شاپركي اس هايتراكنشنشان دهنده برتري عملكرد هر بانك از نظر پذيرش يا صدور  4-5شكل در ادامه 
 پذيرش شده همان بانك هايتراكنشصادره هر بانك از تعداد  هايتراكنشبراي محاسبه اين ويژگي، تعداد 

  نمايش داده شده است. كسر و  حاصل در شكل 

  
  1396آذر –صادر شده از پذيرش شده هر بانك  هايتراكنشاختلاف در تعداد  4-5شكل 

 هاياكنشترتعداد بيشترين اختلاف مثبت در  "سامان"و  "پارسيان"، "ملت"بر اساس اين شكل، سه بانك 
بيشترين اختلاف منفي در  "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده

271,862
51,604
45,255

20,353
16,751
9,484
6,048
5,067
3,794
2,380
1,744
1,466
101

-3
-56
-60
-75
-348

-1,673
-1,928
-2,190
-2,308
-3,502
-3,809
-5,097
-9,914
-9,926
-10,549
-12,437
-13,579
-16,686

-25,577
-27,145

-47,776
-74,071

-167,201

بانك ملت
بانك پارسيان
بانك سامان

بانك قرض الحسنه رسالت
بانك پاسارگاد

بانك آينده
بانك اقتصاد نوين

بانك خاورميانه
بانك سينا

موسسه اعتباري ملل
بانك گردشگري
بانك ايران زمين

موسسه اعتباري توسعه
ونزوئال  -بانك مشترك ايران 

بانك كارآفرين
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

بانك توسعه صادرات ايران
بانك صنعت و معدن

بانك سرمايه
بانك دي

موسسه اعتباري نور
بانك توسعه تعاون

بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك حكمت ايرانيان

موسسه اعتباري كوثر مركزي
بانك قوامين

شركت دولتي پست بانك
بانك رفاه كارگران

بانك انصار
بانك شهر

بانك كشاورزي
بانك سپه

بانك مسكن
بانك تجارت

بانك صادرات ايران
بانك ملي ايران

هزار تراكنش
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اين خصوص را دارند. اين بدين معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع مالي بيشتر از ميزان خروج آن از 
شماي كلي از جريان منابع مالي از طريق  4-5شكل بانك و در سه بانك ديگر اين موضوع برعكس است. 

  دهد.ها نشان ميابزارهاي كارتي در را در هر يك از بانك

هم آن س پذيرش شده در هر بانك، بيانگر هايتراكنشصادرشده با  هايتراكنشاز سويي ديگر مجموع تعداد 
ش ها در هر دو نقباشد. بدين ترتيب ديد كاملي از عملكرد هر يك از بانكها ميبانك از كل تعداد تراكنش

ع تعداد آيد.  اين شاخص كه از مجمومي به دستصادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور 
 5-5شكل آيد در همان بانك به دست ميپذيرش شده  هايتراكنشصادره هر بانك با تعداد  هايتراكنش

  نشان داده شده است. 

  
  1396 آذر - صادر شده و پذيرش شده هر بانك هايتراكنشمجموع تعداد  5-5شكل 

همچنان  "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"گردد سه بانك مشاهده مي 5-5شكل همانگونه كه در 
، "ونزوئلا-بانك مشترك ايران"صنعت پرداخت كارتي و سه بانك  هايتراكنشبيشترين سهم از كل تعداد 

637,744
400,850

271,052
206,982

167,962
151,591
146,599
141,306

105,386
87,449
80,870

67,200
51,046
46,740
45,828
43,820
37,900
29,858
26,467
24,903
19,475
17,195
15,226
11,533
10,767
9,527
8,583
7,050
5,632
4,152
4,144
858
530
245
112
3

بانك ملت
بانك ملي ايران

بانك صادرات ايران
بانك كشاورزي

بانك سپه
بانك تجارت
بانك پارسيان

بانك رفاه كارگران
بانك پاسارگاد
بانك سامان

بانك قرض الحسنه رسالت
بانك انصار

بانك مسكن
بانك اقتصاد نوين

بانك آينده
بانك قوامين
بانك شهر

شركت دولتي پست بانك
بانك قرض الحسنه مهر ايران

بانك سينا
بانك توسعه تعاون

موسسه اعتباري كوثر مركزي
بانك ايران زمين

بانك حكمت ايرانيان
بانك دي

بانك گردشگري
موسسه اعتباري ملل

بانك سرمايه
بانك خاورميانه

موسسه اعتباري نور
بانك كارآفرين

موسسه اعتباري توسعه
بانك صنعت و معدن

بانك توسعه صادرات ايران
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ونزوئال  -بانك مشترك ايران 

هزار تراكنش
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كمترين سهم از كل تعداد نيز همچنان  "توسعه صادرات ايران"و  "امي ايرانبانك مركزي جمهوري اسل"
  اند.داشتهدر اختيار  1396 آذر ماهصنعت پرداخت كارتي را در  هايتراكنش

گي نندهاي صادركمبلغي هر بانك در حوزه هاي قبل مشاهده گرديد، قبل از اين، سهمهمانگونه كه در بخش
ناشي از حضور در شبكه الكترونيكي  34شد، با اين حال در اين بخش گردش مالي و پذيرندگي در شاپرك بررسي

ي وسيلهانجام شده به هايتراكنشمجموع مبالغ كه در آن  نشان داده شده 6-5شكل  در هاپرداخت بانك
  آمده است. 36و مبالغ پذيرش شده توسط ابزارهايي كه به شباي همان بانك متصل است 35هاي هر بانككارت

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 
34 Turnover 
 

  ).نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك در نقش بانك صادركننده (بانكي 35
 
فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يوجوه مربوط به داد و ستدها يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ در نقش بانك پذيرنده (بانكي 36

 .)است
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هم آن س پذيرش شده در هر بانك، بيانگر هايتراكنشصادرشده با  هايتراكنشاز سويي ديگر مجموع تعداد 
ش ها در هر دو نقباشد. بدين ترتيب ديد كاملي از عملكرد هر يك از بانكها ميبانك از كل تعداد تراكنش
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، "ونزوئلا-بانك مشترك ايران"صنعت پرداخت كارتي و سه بانك  هايتراكنشبيشترين سهم از كل تعداد 
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هزار تراكنش
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ي وسيلهانجام شده به هايتراكنشمجموع مبالغ كه در آن  نشان داده شده 6-5شكل  در هاپرداخت بانك
  آمده است. 36و مبالغ پذيرش شده توسط ابزارهايي كه به شباي همان بانك متصل است 35هاي هر بانككارت

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 
34 Turnover 
 

  ).نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يرا طبق مقررات و ضوابط بانك مركز ياست كه كارت بانك در نقش بانك صادركننده (بانكي 35
 
فتوح نزد آن م ي،بانك يهاكارت يوجوه مربوط به داد و ستدها يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ در نقش بانك پذيرنده (بانكي 36

 .)است
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  1396 آذر -گردش مالي شاپركي هر بانك (بر حسب ميليارد ريال)  6-5شكل 

و  "ملي ايران"، "ملت"هاي در بانك 96ماه  نده وجود بيشترين گردش مالي آذرنشان ده 6-5شكل نمودار 
  بوده است. "صادرات ايران"

بلغ ز مها اآن ي تفاضل ارزش ريالي صادركنندگياسبهها، محهاي مورد اهميت در بانكيكي ديگر از شاخص
ها در بانك در كدام جهت بوده است دهد كه جريان مبلغي تراكنشهاست. اين شاخص نشان ميآن پذيرندگي

ا عنوان بانك پذيرنده براي وي مقرون به صرفه بوده يتوان تعيين نمود كه آيا نقش بانك بهو به دنبال آن مي
ادر ص هايتراكنشپذيرش شده و  هايتراكنشاختلاف ارزش ريالي بين  7-5 شكلنبوده است. در اين راستا در 

صادر شده هر بانك از ارزش ريالي  هايتراكنششده هر بانك آورده شده است. در اين بررسي ارزش ريالي 
گردد. در اين شكل ارقام مثبت بيانگر عملكرد مطلوب ش شده توسط همان بانك كسر ميپذير هايتراكنش

714,464
406,555

344,641
177,509

166,852
143,073
134,107

104,209
102,516

76,536
75,464
70,084
66,161
59,617
57,714

46,937
45,148

30,390
27,893
21,807
20,555
17,686
16,282
14,595
13,667
12,807
11,915
11,204
7,241
7,091
2,791
780
754
718
442
3

بانك ملت
بانك ملي ايران

بانك صادرات ايران
بانك كشاورزي

بانك سپه
بانك تجارت

بانك رفاه كارگران
بانك پاسارگاد
بانك پارسيان
بانك سامان
بانك قوامين

بانك قرض الحسنه رسالت
بانك آينده
بانك انصار

بانك مسكن
بانك اقتصاد نوين

بانك شهر
بانك سينا

بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك ايران زمين

بانك توسعه تعاون
موسسه اعتباري ملل

شركت دولتي پست بانك
بانك دي

بانك گردشگري
موسسه اعتباري كوثر مركزي

بانك سرمايه
موسسه اعتباري نور
بانك حكمت ايرانيان

بانك كارآفرين
بانك خاورميانه

بانك توسعه صادرات ايران
بانك صنعت و معدن

موسسه اعتباري توسعه
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ونزوئال  -بانك مشترك ايران 

ميليارد ريال
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ه بهاي آن خارج شود، پول كه منابع مالي از حسابباشد؛ چراكه بيشتر از آنبانك در جذب منابع مالي مي
 شده است.بانك وارد آن  هاي حساب

  
  1396 آذر -صادر شده از پذيرش شده هر بانك  هايتراكنشاختلاف در مبلغ  7-5 شكل

 هايراكنشتبيشترين اختلاف مثبت در مبلغ  "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"بر اساس اين شكل، سه بانك 
ي ، بيشترين اختلاف منف "تجارت"و  "مسكن"، "ملي ايران"هاي و بانك صادرشده و پذيرش شده را دارا بوده

هاي دارندگان كارت عمدتا از شده در حساب در اين خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره
، "ملت"هاي به سمت بانك "تجارت"و  "مسكن"، "ملي ايران"هاي طريق ابزار پرداخت الكترونيكي از بانك

   در حال انتقال است. "پارسيان"و  "سامان"
  

166,919
23,792

13,338
11,114
8,764
7,248

1,860
1,857
237

-3
-8
-13
-90
-134
-367
-620
-755

-1,336
-1,657
-2,176
-2,425
-3,201
-4,600
-5,494
-6,481
-6,847
-7,266
-8,087
-8,396

-10,855
-10,915
-11,845
-14,688

-19,648
-22,660

-84,559

بانك ملت
بانك سامان

بانك پارسيان
بانك پاسارگاد

بانك سينا
بانك قوامين

بانك خاورميانه
بانك قرض الحسنه رسالت

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
ونزوئال  -بانك مشترك ايران 

بانك كارآفرين
بانك صنعت و معدن

موسسه اعتباري توسعه
بانك توسعه صادرات ايران

بانك گردشگري
بانك توسعه تعاون
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بانك حكمت ايرانيان

بانك ايران زمين
بانك دي
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شركت دولتي پست بانك
موسسه اعتباري كوثر مركزي
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بانك قرض الحسنه مهر ايران
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بانك كشاورزي
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بانك شهر

بانك صادرات ايران
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بانك تجارت
بانك مسكن

بانك ملي ايران

ميليارد ريال
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ميليارد ريال
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  زد پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال تراكنش كارم .5,4
از  ييك يرنده و صادركننده،پذ يهاشبكه پرداخت توسط بانك يبا توجه به پرداخت بخش عمده كارمزدها

 يپرداخت يها و كارمزدهااز جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناش بين ها، حفظ تعادلبانك يهاچالش ينمهمتر
 و يانبا مشتر طيارتبا هايياستس يمها در جهت تنظه جهت كمك به بانكبه شبكه پرداخت است. ب

در  يپرداخت يكارمزدها يزانصنعت و م يكل يتاز وضع يها استنباطبانك ين، لازم است تا اPSP يهاشركت
  با صنعت را داشته باشند.  يسهمقا

شايان ذكر است كه شود. مياي پذيرنده و صادركننده محاسبه هكارمزد پرداخت شده توسط بانكدر ادامه 
ه طور بقبض و شارژ   هايتراكنشكارمزد  يرنده،توسط بانك پذ يمبه طور مستق يدخر هايتراكنشكارمزد 

   ردد.گمانده گيري توسط دارنده كارت پرداخت مي هايتراكنشو كارمزد  صادركنندهمستقيم توسط بانك 

داخت پر هايتراكنشو  يدخر هايتراكنش يبر رو يدبا تاكدر اين بخش بودن محاسبه،  تريقبه منظور دق
پرداخت ه و بانك صادركنند يرندهتوسط بانك پذبه ترتيب  يمكه كارمزد آن به طور مستققبض و خريد شارژ 

 ري،يگكارمزد مانده يرپرداخت شده توسط دارنده كارت نظ يتمركز شده است و از محاسبه كارمزدها شود،مي
  شده است.  يچشم پوش

  

ي پذيرنده به ازاي هر صدهزار هابانككارمزد پرداختي  .5,4,1
  ريال تراكنش خريد

ه انتخاب شده ب گردد، شاخصكارمزد توسط بانك پذيرنده پرداخت مي ،خريد هايتراكنشاز آنجا كه براي 
مبلغ  يالر 100,000هر  يبه ازا يرندهكارمزد پرداخت شده بانك پذ يزانم"اطلاعات، شاخص  ينمنظور ارائه ا
 هايراكنشت يبر رو يدبودن محاسبه، با تاك تريقبه منظور دقدر اين بخش . باشدمي "شده يرشتراكنش پذ

  .تمركز شده است شود،ميپرداخت  يرندهتوسط بانك پذ يمكه كارمزد آن به طور مستق يدخر

تنها ميزان كارمزد پرداختي هر بانك به ازاي هر صد هزار ريال مبلغ تراكنش خريد محاسبه و  11-5جدول در 
 يهابانك، 1396ماه  آذر به طور متوسط درگردد، اين جدول مشاهده مي كه در ارائه گرديده است. همانطور

غ لمبهر صدهزار ريال از  يالر 20/116يزان مماه) درصد رشد منفي نسبت به ماه گذشته (آبان  28/2با  يرندهپذ
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 اب "صنعت و معدن"، بانك ي پذيرندههابانكميان  اند كه درجذب شده را به عنوان كارمزد پرداخت كرده
مبالغ يال از هر صدهزار ريال ر 76/39 ي مبلغيعن ميزان ينكمتر نسبت به ماه گذشته درصد رشد منفي 46/2

نسبت به درصد رشد مثبت  03/1 با "خاورميانه "بانك  كارمزد پرداخت كرده است و نوانجذب شده را به ع
مبلغ جذب شده، پرداخت كرده  يالر 100,000هر  يكارمزد را به ازا يشترينب ريال 09/286 ماه گذشته با مبلغ

  است. 

 يها و هم بازه مبلغهم تعداد تراكنش يد،خر هايتراكنشعامل موثر در پرداخت كارمزد  ينكهتوجه به ا با
 تراكنش يالر 100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبتِ كه ييهاكه بانك رسديها هستند، به نظر متراكنش
مبلغ  يبه عبارت اي اندكردهرا تجربه ها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يبالاتر يِمبلغ ، متوسطِاندداشته

   اند.كرده يافتخود در يرندگانها، از پذبانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريتراكنش ب

  1396 آبان و آذر –يد تراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا هاي پذيرندهي بانككارمزد پرداخت مبلغ 11-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آبان

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آذر

نرخ رشد آذر ماه نسبت به 
  96ماه آبان 

 %2/46‐ 40/76 39/76  بانك صنعت و معدن  1

 %19/10 33/45 39/84 توسعه صادرات ايرانبانك   2

 %5/02‐ 54/79 52/04 بانك قوامين  3

 %5/55‐ 61/13 57/74 بانك آينده  4

 %1/02 71/35 72/08 بانك سرمايه  5

 %0/09‐ 83/37 83/30 بانك صادرات ايران  6

 %4/77‐ 92/50 88/08 بانك مسكن  7

 %3/15‐ 92/23 89/33 بانك كارآفرين  8

 %1/33 90/03 91/23 اعتباري نورموسسه   9

 %1/26‐ 99/47 98/22 بانك ملي ايران  10

 %8/31‐ 109/63 100/52 بانك دي  11

 %2/54‐ 108/20 105/45 بانك ملت  12

 %6/69‐ 114/97 107/28 بانك سينا  13
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 و يانبا مشتر طيارتبا هايياستس يمها در جهت تنظه جهت كمك به بانكبه شبكه پرداخت است. ب
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 يها و هم بازه مبلغهم تعداد تراكنش يد،خر هايتراكنشعامل موثر در پرداخت كارمزد  ينكهتوجه به ا با
 تراكنش يالر 100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبتِ كه ييهاكه بانك رسديها هستند، به نظر متراكنش
مبلغ  يبه عبارت اي اندكردهرا تجربه ها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يبالاتر يِمبلغ ، متوسطِاندداشته

   اند.كرده يافتخود در يرندگانها، از پذبانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريتراكنش ب

  1396 آبان و آذر –يد تراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا هاي پذيرندهي بانككارمزد پرداخت مبلغ 11-5جدول 

 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آبان

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آذر

نرخ رشد آذر ماه نسبت به 
  96ماه آبان 

 %2/46‐ 40/76 39/76  بانك صنعت و معدن  1

 %19/10 33/45 39/84 توسعه صادرات ايرانبانك   2

 %5/02‐ 54/79 52/04 بانك قوامين  3

 %5/55‐ 61/13 57/74 بانك آينده  4

 %1/02 71/35 72/08 بانك سرمايه  5

 %0/09‐ 83/37 83/30 بانك صادرات ايران  6

 %4/77‐ 92/50 88/08 بانك مسكن  7

 %3/15‐ 92/23 89/33 بانك كارآفرين  8

 %1/33 90/03 91/23 اعتباري نورموسسه   9

 %1/26‐ 99/47 98/22 بانك ملي ايران  10

 %8/31‐ 109/63 100/52 بانك دي  11

 %2/54‐ 108/20 105/45 بانك ملت  12

 %6/69‐ 114/97 107/28 بانك سينا  13
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 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آبان

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آذر

نرخ رشد آذر ماه نسبت به 
  96ماه آبان 

 %0/92‐ 112/85 111/81 بانك تجارت  14

 %2/44‐ 116/61 113/77 بانك ايران زمين  15

 %0/72 117/43 118/28 گردشگريبانك   16

 %0/47‐ 119/80 119/24 بانك سپه  17

 %7/34‐ 131/86 122/18 بانك شهر  18

 %1/40 120/50 122/19 بانك توسعه تعاون  19

 %0/89‐ 127/43 126/29 موسسه اعتباري ملل  20

 %0/57‐ 133/08 132/32 بانك انصار  21

 %3/15‐ 137/28 132/96 بانك اقتصاد نوين  22

 %1/02‐ 142/25 140/80 بانك پاسارگاد  23

 %2/53‐ 147/28 143/56 بانك رفاه كارگران  24

 %0/02‐ 145/13 145/10بانك قرض الحسنه مهر ايران  25

 %1/28‐ 147/28 145/39 بانك كشاورزي  26

 %2/08‐ 162/19 158/81 بانك حكمت ايرانيان  27

 %3/06‐ 186/47 180/77 بانك قرض الحسنه رسالت  28

 %6/21‐ 203/86 191/19 بانك سامان  29

 %2/67‐ 209/43 203/84 بانك پارسيان  30

 %0/98 201/94 203/92 شركت دولتي پست بانك  31

 %5/64 197/93 209/09 موسسه اعتباري توسعه  32

 %0/60‐ 218/79 217/49موسسه اعتباري كوثر مركزي  33

 %283/17 286/09 1/03  بانك خاورميانه  34

هاي كارمزد پرداختي كل بانك
پذيرنده به ازاي هر صد هزار 

 ريال تراكنش خريد
118/91 116/20 ‐2/28% 
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رابر ب 20/7 ، متوسط يشترينو ب ينبانك با كمتربين  يمتوسط كارمزد پرداخت اختلافبه استناد جدول فوق، 
رابر بانك ب 20/7جذب شده  يدمبلغ تراكنش خر يالر 100,000به نسبت هر  "خاورميانه"بانك  يعنياست. 

 توسعه صادرات"،"صنعت و معدن"هايي مثل بنابراين بانك .كارمزد پرداخت كرده است "صنعت و معدن"
 .اندمودهنتر عمل اثربخشدر آذر ماه در فرآيند بازاريابي و نصب ابزار براي صاحبان حساب،  "قوامين"يا  "ايران

  

هاي پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال پرداختي بانككارمزد  .5,4,1,1
فروشگاهي با احتساب هزينه اجاره  تراكنش خريد از ابزار كارتخوان

  بها
انك در ازاي شود. اين باي نيست كه بانك پذيرنده متقبل ميلازم به ذكر است كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه

 PSPجاره بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت هر نصب ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان ا
هزينه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهاي نمايد و اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت ميپرداخت مي

ا ها و بانك پذيرنده مورد نظر، اين مبلغ متفاوت است. اماجاره بالاتري داشته و يا اينكه بسته به توافق شركت
ريال تراكنش پذيرش  100,000هاي بانك به ازاي هر خش به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينهدر اين ب

ريال (سي هزار تومان به  300,000گردد، با فرض اجاره متوسط شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه 
ريال مبلغ پذيرش شده  100,000ها به ازاي هر هاي پرداختي بانكازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينه

  اي ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

با توجه به بررسي ميزان كارمزد پرداختي هر بانك پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده،  حال
، ميزان هزينه  12-5جدول گردد. در اين بخش عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به اين ميزان اضافه مي

دهد. اين هزينه شامل جمع مبلغ پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده را نشان مي
باشد. به دليل عدم دسترسي به كارتخوان ميكارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختي به ازاي هر 

ها، اين مبلغ اجاره با توجه به اطلاعات دريافتي به طور اطلاعات دقيق ميزان اجاره پرداختي هر بانك به شركت
ريال ماهانه در نظر گرفته شده است. به اين معني كه تعداد ابزارهاي  300,000متوسط براي كل صنعت مبلغ 

در هر ماه به ازاي هر بانك ضرب در سيصدهزار ريال به اضافه كل مبلغ كارمزد پرداخت  نصب شده تراكنش دار
  شده، تقسيم بر كل مبالغ پذيرش شده بانك در واحد صدهزار ريال شده است. 
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 بانك پذيرنده رديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آبان

نسبت كارمزد پرداختي به 
هزار ريال 100ازاي هر 

  تراكنش خريد
  )96 (آذر

نرخ رشد آذر ماه نسبت به 
  96ماه آبان 

 %0/92‐ 112/85 111/81 بانك تجارت  14

 %2/44‐ 116/61 113/77 بانك ايران زمين  15

 %0/72 117/43 118/28 گردشگريبانك   16

 %0/47‐ 119/80 119/24 بانك سپه  17

 %7/34‐ 131/86 122/18 بانك شهر  18

 %1/40 120/50 122/19 بانك توسعه تعاون  19

 %0/89‐ 127/43 126/29 موسسه اعتباري ملل  20

 %0/57‐ 133/08 132/32 بانك انصار  21

 %3/15‐ 137/28 132/96 بانك اقتصاد نوين  22

 %1/02‐ 142/25 140/80 بانك پاسارگاد  23

 %2/53‐ 147/28 143/56 بانك رفاه كارگران  24

 %0/02‐ 145/13 145/10بانك قرض الحسنه مهر ايران  25

 %1/28‐ 147/28 145/39 بانك كشاورزي  26

 %2/08‐ 162/19 158/81 بانك حكمت ايرانيان  27

 %3/06‐ 186/47 180/77 بانك قرض الحسنه رسالت  28

 %6/21‐ 203/86 191/19 بانك سامان  29

 %2/67‐ 209/43 203/84 بانك پارسيان  30

 %0/98 201/94 203/92 شركت دولتي پست بانك  31

 %5/64 197/93 209/09 موسسه اعتباري توسعه  32

 %0/60‐ 218/79 217/49موسسه اعتباري كوثر مركزي  33

 %283/17 286/09 1/03  بانك خاورميانه  34

هاي كارمزد پرداختي كل بانك
پذيرنده به ازاي هر صد هزار 

 ريال تراكنش خريد
118/91 116/20 ‐2/28% 
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رابر ب 20/7 ، متوسط يشترينو ب ينبانك با كمتربين  يمتوسط كارمزد پرداخت اختلافبه استناد جدول فوق، 
رابر بانك ب 20/7جذب شده  يدمبلغ تراكنش خر يالر 100,000به نسبت هر  "خاورميانه"بانك  يعنياست. 

 توسعه صادرات"،"صنعت و معدن"هايي مثل بنابراين بانك .كارمزد پرداخت كرده است "صنعت و معدن"
 .اندمودهنتر عمل اثربخشدر آذر ماه در فرآيند بازاريابي و نصب ابزار براي صاحبان حساب،  "قوامين"يا  "ايران

  

هاي پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال پرداختي بانككارمزد  .5,4,1,1
فروشگاهي با احتساب هزينه اجاره  تراكنش خريد از ابزار كارتخوان

  بها
انك در ازاي شود. اين باي نيست كه بانك پذيرنده متقبل ميلازم به ذكر است كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه

 PSPجاره بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت هر نصب ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان ا
هزينه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهاي نمايد و اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت ميپرداخت مي

ا ها و بانك پذيرنده مورد نظر، اين مبلغ متفاوت است. اماجاره بالاتري داشته و يا اينكه بسته به توافق شركت
ريال تراكنش پذيرش  100,000هاي بانك به ازاي هر خش به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينهدر اين ب

ريال (سي هزار تومان به  300,000گردد، با فرض اجاره متوسط شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه 
ريال مبلغ پذيرش شده  100,000ها به ازاي هر هاي پرداختي بانكازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينه

  اي ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

با توجه به بررسي ميزان كارمزد پرداختي هر بانك پذيرنده به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده،  حال
، ميزان هزينه  12-5جدول گردد. در اين بخش عامل اجاره پرداختي هر بانك نيز به اين ميزان اضافه مي

دهد. اين هزينه شامل جمع مبلغ پرداختي هر بانك به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده را نشان مي
باشد. به دليل عدم دسترسي به كارتخوان ميكارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختي به ازاي هر 

ها، اين مبلغ اجاره با توجه به اطلاعات دريافتي به طور اطلاعات دقيق ميزان اجاره پرداختي هر بانك به شركت
ريال ماهانه در نظر گرفته شده است. به اين معني كه تعداد ابزارهاي  300,000متوسط براي كل صنعت مبلغ 

در هر ماه به ازاي هر بانك ضرب در سيصدهزار ريال به اضافه كل مبلغ كارمزد پرداخت  نصب شده تراكنش دار
  شده، تقسيم بر كل مبالغ پذيرش شده بانك در واحد صدهزار ريال شده است. 
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   – احتساب هزينه اجاره بها از ابزار كارتخوان فروشگاهي با يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت مبلغ 12-5جدول 
  1396آذر 

 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آبان(

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آذر(

نرخ رشد آذر ماه 
اه منسبت به آبان 

96  

 %96/46 114/52 18/72  بانك توسعه صادرات ايران  1
 %57/98‐ 323/56 135/96 بانك خاورميانه  2
 %8/32‐ 157 143/94 بانك قوامين  3
 %9/01‐ 174/41 158/70 بانك صنعت و معدن  4
 %8/96‐ 176/85 161/01 بانك آينده  5
 %3/15‐ 198/46 192/22 بانك سرمايه  6
 %3/16‐ 223/3 216/25 بانك كارآفرين  7
 %9/72‐ 249/53 225/28 بانك سينا  8
 %7/66‐ 249/85 230/72 بانك مسكن  9
 %1/49‐ 236/38 232/86 بانك صادرات ايران  10
 %233/45 242/47 3/86 بانك ملي ايران  11
 %222/84 252/13 13/15 بانك ملت  12
 %5/67‐ 272/52 257/06 موسسه اعتباري نور  13
 %257/71 262/71 1/94 بانك توسعه تعاون  14
 %2/30‐ 273/98 267/67 بانك سپه  15
 %0/39‐ 273/85 272/77 بانك گردشگري  16
 %2/61‐ 291/73 284/11 كارگران بانك رفاه  17
 %8/68‐ 320/44 292/61 بانك دي  18
 %4/71‐ 313/54 298/77 بانك ايران زمين  19
 %0/76‐ 312/43 310/05 بانك تجارت  20
 %2/51‐ 338/49 329/99 بانك قرض الحسنه مهر ايران  21
 %4/26‐ 355/53 340/40 موسسه اعتباري ملل  22
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 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آبان(

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آذر(

نرخ رشد آذر ماه 
اه منسبت به آبان 

96  

 %347/02 353/49 1/87 بانك سامان  23
 %4/37‐ 375/62 359/20 بانك قرض الحسنه رسالت  24
 %0/96‐ 362/89 359/39 بانك انصار  25
 %1/30‐ 390/08 385/02 بانك كشاورزي  26
 %357/23 385/19 7/83 بانك شهر  27
 %3/72‐ 426/62 410/76 بانك اقتصاد نوين  28
 %403/58 418/77 3/76 بانك پاسارگاد  29
 %455/55 478/67 5/07 اعتباري توسعه موسسه  30
 %1/58‐ 518/63 510/44 شركت دولتي پست بانك  31
 %3/86‐ 555/64 534/20 موسسه اعتباري كوثر مركزي  32
 %2/75‐ 701/18 681/92 بانك پارسيان  33
 %739/05 756/94 2/42  بانك حكمت ايرانيان  34

نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر 
تراكنش خريد با هزار ريال 100

احتساب اجاره بهاي ابزار در كل 
 شبكه

285/58 291/67 2/13% 

  

گردد كه احتساب ميزان اجاره بهاي هر ابزار كارتخوان فروشگاهي منجر با افزايش ميزان كارمزد ملاحظه مي
 67/291مع كل اجاره و كارمزد پرداختي ها مبلغ جها گرديده است. به طور متوسط كل بانكپرداختي در بانك

 13/2و نسبت به ماه گذشته  اندماه به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده پرداخت كردهريال را در آذر 
توسعه "بانك  96ماه آذر گردد در مشاهده مي 12-5جدول اند. همانگونه كه در درصد افزايش نرخ رشد داشته

با پرداخت  "خاورميانه"ه (كارمزد + اجاره) و پس از آن بانك ريال هزين52/114با پرداخت  "صادرات ايران
ش يرهر صد هزار ريال تراكنش خريد پذريال هزينه (كارمزد + اجاره)، كمترين هزينه را به ازاي جذب  96/135
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   – احتساب هزينه اجاره بها از ابزار كارتخوان فروشگاهي با يدتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت مبلغ 12-5جدول 
  1396آذر 

 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آبان(

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آذر(

نرخ رشد آذر ماه 
اه منسبت به آبان 

96  

 %96/46 114/52 18/72  بانك توسعه صادرات ايران  1
 %57/98‐ 323/56 135/96 بانك خاورميانه  2
 %8/32‐ 157 143/94 بانك قوامين  3
 %9/01‐ 174/41 158/70 بانك صنعت و معدن  4
 %8/96‐ 176/85 161/01 بانك آينده  5
 %3/15‐ 198/46 192/22 بانك سرمايه  6
 %3/16‐ 223/3 216/25 بانك كارآفرين  7
 %9/72‐ 249/53 225/28 بانك سينا  8
 %7/66‐ 249/85 230/72 بانك مسكن  9
 %1/49‐ 236/38 232/86 بانك صادرات ايران  10
 %233/45 242/47 3/86 بانك ملي ايران  11
 %222/84 252/13 13/15 بانك ملت  12
 %5/67‐ 272/52 257/06 موسسه اعتباري نور  13
 %257/71 262/71 1/94 بانك توسعه تعاون  14
 %2/30‐ 273/98 267/67 بانك سپه  15
 %0/39‐ 273/85 272/77 بانك گردشگري  16
 %2/61‐ 291/73 284/11 كارگران بانك رفاه  17
 %8/68‐ 320/44 292/61 بانك دي  18
 %4/71‐ 313/54 298/77 بانك ايران زمين  19
 %0/76‐ 312/43 310/05 بانك تجارت  20
 %2/51‐ 338/49 329/99 بانك قرض الحسنه مهر ايران  21
 %4/26‐ 355/53 340/40 موسسه اعتباري ملل  22
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 بانك پذيرندهرديف

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آبان(

نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي هر صد هزار ريال 

تراكنش خريد با احتساب 
اجاره بهاي ابزارهاي 

  كارتخوان 
  )96 آذر(

نرخ رشد آذر ماه 
اه منسبت به آبان 

96  

 %347/02 353/49 1/87 بانك سامان  23
 %4/37‐ 375/62 359/20 بانك قرض الحسنه رسالت  24
 %0/96‐ 362/89 359/39 بانك انصار  25
 %1/30‐ 390/08 385/02 بانك كشاورزي  26
 %357/23 385/19 7/83 بانك شهر  27
 %3/72‐ 426/62 410/76 بانك اقتصاد نوين  28
 %403/58 418/77 3/76 بانك پاسارگاد  29
 %455/55 478/67 5/07 اعتباري توسعه موسسه  30
 %1/58‐ 518/63 510/44 شركت دولتي پست بانك  31
 %3/86‐ 555/64 534/20 موسسه اعتباري كوثر مركزي  32
 %2/75‐ 701/18 681/92 بانك پارسيان  33
 %739/05 756/94 2/42  بانك حكمت ايرانيان  34

نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر 
تراكنش خريد با هزار ريال 100

احتساب اجاره بهاي ابزار در كل 
 شبكه

285/58 291/67 2/13% 

  

گردد كه احتساب ميزان اجاره بهاي هر ابزار كارتخوان فروشگاهي منجر با افزايش ميزان كارمزد ملاحظه مي
 67/291مع كل اجاره و كارمزد پرداختي ها مبلغ جها گرديده است. به طور متوسط كل بانكپرداختي در بانك

 13/2و نسبت به ماه گذشته  اندماه به ازاي هر صدهزار ريال مبلغ پذيرش شده پرداخت كردهريال را در آذر 
توسعه "بانك  96ماه آذر گردد در مشاهده مي 12-5جدول اند. همانگونه كه در درصد افزايش نرخ رشد داشته

با پرداخت  "خاورميانه"ه (كارمزد + اجاره) و پس از آن بانك ريال هزين52/114با پرداخت  "صادرات ايران
ش يرهر صد هزار ريال تراكنش خريد پذريال هزينه (كارمزد + اجاره)، كمترين هزينه را به ازاي جذب  96/135
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با  "پارسيان"ريال هزينه (كارمزد + اجاره) و پس از آن بانك  94/756با  "حكمت ايرانيان"شده و بانك 
  . اندهكردپرداخت تراكنش خريد پذيرش شده بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر صدهزار ريال  ريال 92/681

اجاره ابزار كارتخوان در اقتصادي بودن ، حاكي از اهميت مبلغ شوديمكه در اين بخش ارائه  اييهاولتحليل 
هاست، جمع اين هزينه بايد نسبت به رسوبي كه بانك از موجودي پذيرندگان به صنعت پرداخت براي بانك

بانك موفق به جذب رسوبي بيشتر از اين مبلغ به ازاي هر صدهزار  كهدرصورتيآورد توجيه پذير باشد. دست مي
غ همچنين جدا از مبل نخواهد بود. مقرون به صرفهريال نشود، كاربرد ابزار كارتخوان فروشگاهي براي بانك 

يابد. انتخاب پذيرندگان اثربخش، به اهميت دو چنداني مي PSPهاي ها و شركتاجاره، نحوه بازاريابي بانك
عني انتخاب پذيرندگاني كه از گردش كافي موجودي به جهت تامين رسوب مورد نظر بانك برخوردار هستند م

  گردد. به عاملي مهم جهت سودپذير بودن ابزار پرداخت براي بانك تبديل مي

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان خود را از ها بخشي از هزينهرسد بهتر است بانكبه نظر مي
هاي بانك ندارند دريافت كرده و امتياز تقبل يرندگاني كه گردش موجودي كافي به جهت تامين هزينهپذ

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان را فقط براي پذيرندگاني كه از گردش موجودي كافي هزينه
  برخوردارند در نظر گيرند.  
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %379/61 431/98 13/79 بانك سرمايه  13
 %11/73‐ 509/06 449/34 بانك سامان  14
 %444/25 449/42 1/16 بانك رفاه كارگران  15
 %343/45 455/29 32/56 بانك توسعه صادرات ايران  16
 %4/33‐ 507/16 485/21 بانك ايران زمين  17
 %483/17 487/98 1/00 بانك شهر  18
 %507/91 514/03 1/20 بانك صادرات ايران  19
 %499/38 514/67 3/06 بانك سپه  20
 %6/29‐ 589/55 552/47 بانك قوامين  21
 %544/48 559/59 2/78 بانك اقتصاد نوين  22
 %6/17‐ 675/60 633/89 بانك قرض الحسنه رسالت  23
 %0/50‐ 682/02 678/58 بانك سينا  24
 %4/15‐ 761/54 729/93 ايرانبانك قرض الحسنه مهر   25
 %2/28‐ 753/41 736/26 موسسه اعتباري كوثر مركزي  26
 %20/04‐ 936/23 748/60 بانك ملي ايران  27
 %1/13‐ 766/74 758/09 بانك مسكن  28
 %863/54 864/67 0/13 بانك توسعه تعاون  29
 %3/16‐ 965/62 935/06 بانك انصار  30
 %0/05‐ 992/13 991/61 بانك تجارت  31
 %764/07 991/79 29/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %1/17‐ 1،290/82 1،275/76 بانك كشاورزي  33
 %1/88‐ 1،365/96 1،340/26 شركت دولتي پست بانك  34
 %1/18‐ 1،582/31 1،563/69 بانك حكمت ايرانيان  35
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هزار ي صادركننده به ازاي هر صدهابانككارمزد پرداختي  .5,4,2
  ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
خريد  پرداخت قبض و هايتراكنشگيرد، براي كارتي تعلق مي هايتراكنشهاي صادركننده به توسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"خش از گزارش شاخص شارژ تعريف شده است. در اين ب
گردد. در ادامه محاسبه مي 96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و  صادركنندهميزان كارمزد پرداختي هر بانك  13-5جدول 
  خريد شارژ محاسبه و ارائه گرديده است.

  1396 آذر -پرداخت قبض و خريد شارژ تراكنش ريال هر صدهزار  يبه ازا صادركنندههاي ي بانكداختكارمزد پر مبلغ 13-5جدول 

 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %35/75 54/47 52/38  بانك صنعت و معدن  1
 %130/69 148/44 13/58 موسسه اعتباري نور  2
 %52/84‐ 338/14 159/47 موسسه اعتباري ملل  3
 %136/65 173/29 26/81 بانك خاورميانه  4
 %178/01 184/15 3/45 بانك آينده  5
 %190/70 191/77 0/56 بانك پارسيان  6
 %217/68 239/34 9/95 بانك كارآفرين  7
 %88/10 293/72 233/40 ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   8
 %14/96‐ 359/37 305/60 بانك گردشگري  9
 %2/72‐ 345/21 335/83 بانك ملت  10
 %1/51‐ 386/63 380/78 بانك پاسارگاد  11
 %8/45‐ 426/00 390/00 بانك دي  12
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هزار ي صادركننده به ازاي هر صدهابانككارمزد پرداختي  .5,4,2
  ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
خريد  پرداخت قبض و هايتراكنشگيرد، براي كارتي تعلق مي هايتراكنشهاي صادركننده به توسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"خش از گزارش شاخص شارژ تعريف شده است. در اين ب
گردد. در ادامه محاسبه مي 96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و  صادركنندهميزان كارمزد پرداختي هر بانك  13-5جدول 
  خريد شارژ محاسبه و ارائه گرديده است.

  1396 آذر -پرداخت قبض و خريد شارژ تراكنش ريال هر صدهزار  يبه ازا صادركنندههاي ي بانكداختكارمزد پر مبلغ 13-5جدول 

 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %35/75 54/47 52/38  بانك صنعت و معدن  1
 %130/69 148/44 13/58 موسسه اعتباري نور  2
 %52/84‐ 338/14 159/47 موسسه اعتباري ملل  3
 %136/65 173/29 26/81 بانك خاورميانه  4
 %178/01 184/15 3/45 بانك آينده  5
 %190/70 191/77 0/56 بانك پارسيان  6
 %217/68 239/34 9/95 بانك كارآفرين  7
 %88/10 293/72 233/40 ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   8
 %14/96‐ 359/37 305/60 بانك گردشگري  9
 %2/72‐ 345/21 335/83 بانك ملت  10
 %1/51‐ 386/63 380/78 بانك پاسارگاد  11
 %8/45‐ 426/00 390/00 بانك دي  12
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با  "پارسيان"ريال هزينه (كارمزد + اجاره) و پس از آن بانك  94/756با  "حكمت ايرانيان"شده و بانك 
  . اندهكردپرداخت تراكنش خريد پذيرش شده بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر صدهزار ريال  ريال 92/681

اجاره ابزار كارتخوان در اقتصادي بودن ، حاكي از اهميت مبلغ شوديمكه در اين بخش ارائه  اييهاولتحليل 
هاست، جمع اين هزينه بايد نسبت به رسوبي كه بانك از موجودي پذيرندگان به صنعت پرداخت براي بانك

بانك موفق به جذب رسوبي بيشتر از اين مبلغ به ازاي هر صدهزار  كهدرصورتيآورد توجيه پذير باشد. دست مي
غ همچنين جدا از مبل نخواهد بود. مقرون به صرفهريال نشود، كاربرد ابزار كارتخوان فروشگاهي براي بانك 

يابد. انتخاب پذيرندگان اثربخش، به اهميت دو چنداني مي PSPهاي ها و شركتاجاره، نحوه بازاريابي بانك
عني انتخاب پذيرندگاني كه از گردش كافي موجودي به جهت تامين رسوب مورد نظر بانك برخوردار هستند م

  گردد. به عاملي مهم جهت سودپذير بودن ابزار پرداخت براي بانك تبديل مي

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان خود را از ها بخشي از هزينهرسد بهتر است بانكبه نظر مي
هاي بانك ندارند دريافت كرده و امتياز تقبل يرندگاني كه گردش موجودي كافي به جهت تامين هزينهپذ

هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي كارتخوان را فقط براي پذيرندگاني كه از گردش موجودي كافي هزينه
  برخوردارند در نظر گيرند.  
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %379/61 431/98 13/79 بانك سرمايه  13
 %11/73‐ 509/06 449/34 بانك سامان  14
 %444/25 449/42 1/16 بانك رفاه كارگران  15
 %343/45 455/29 32/56 بانك توسعه صادرات ايران  16
 %4/33‐ 507/16 485/21 بانك ايران زمين  17
 %483/17 487/98 1/00 بانك شهر  18
 %507/91 514/03 1/20 بانك صادرات ايران  19
 %499/38 514/67 3/06 بانك سپه  20
 %6/29‐ 589/55 552/47 بانك قوامين  21
 %544/48 559/59 2/78 بانك اقتصاد نوين  22
 %6/17‐ 675/60 633/89 بانك قرض الحسنه رسالت  23
 %0/50‐ 682/02 678/58 بانك سينا  24
 %4/15‐ 761/54 729/93 ايرانبانك قرض الحسنه مهر   25
 %2/28‐ 753/41 736/26 موسسه اعتباري كوثر مركزي  26
 %20/04‐ 936/23 748/60 بانك ملي ايران  27
 %1/13‐ 766/74 758/09 بانك مسكن  28
 %863/54 864/67 0/13 بانك توسعه تعاون  29
 %3/16‐ 965/62 935/06 بانك انصار  30
 %0/05‐ 992/13 991/61 بانك تجارت  31
 %764/07 991/79 29/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %1/17‐ 1،290/82 1،275/76 بانك كشاورزي  33
 %1/88‐ 1،365/96 1،340/26 شركت دولتي پست بانك  34
 %1/18‐ 1،582/31 1،563/69 بانك حكمت ايرانيان  35
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هزار ي صادركننده به ازاي هر صدهابانككارمزد پرداختي  .5,4,2
  ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
خريد  پرداخت قبض و هايتراكنشگيرد، براي كارتي تعلق مي هايتراكنشهاي صادركننده به توسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"خش از گزارش شاخص شارژ تعريف شده است. در اين ب
گردد. در ادامه محاسبه مي 96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و  صادركنندهميزان كارمزد پرداختي هر بانك  13-5جدول 
  خريد شارژ محاسبه و ارائه گرديده است.

  1396 آذر -پرداخت قبض و خريد شارژ تراكنش ريال هر صدهزار  يبه ازا صادركنندههاي ي بانكداختكارمزد پر مبلغ 13-5جدول 

 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %35/75 54/47 52/38  بانك صنعت و معدن  1
 %130/69 148/44 13/58 موسسه اعتباري نور  2
 %52/84‐ 338/14 159/47 موسسه اعتباري ملل  3
 %136/65 173/29 26/81 بانك خاورميانه  4
 %178/01 184/15 3/45 بانك آينده  5
 %190/70 191/77 0/56 بانك پارسيان  6
 %217/68 239/34 9/95 بانك كارآفرين  7
 %88/10 293/72 233/40 ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   8
 %14/96‐ 359/37 305/60 بانك گردشگري  9
 %2/72‐ 345/21 335/83 بانك ملت  10
 %1/51‐ 386/63 380/78 بانك پاسارگاد  11
 %8/45‐ 426/00 390/00 بانك دي  12
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هزار ي صادركننده به ازاي هر صدهابانككارمزد پرداختي  .5,4,2
  ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
خريد  پرداخت قبض و هايتراكنشگيرد، براي كارتي تعلق مي هايتراكنشهاي صادركننده به توسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"خش از گزارش شاخص شارژ تعريف شده است. در اين ب
گردد. در ادامه محاسبه مي 96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

به ازاي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و  صادركنندهميزان كارمزد پرداختي هر بانك  13-5جدول 
  خريد شارژ محاسبه و ارائه گرديده است.

  1396 آذر -پرداخت قبض و خريد شارژ تراكنش ريال هر صدهزار  يبه ازا صادركنندههاي ي بانكداختكارمزد پر مبلغ 13-5جدول 

 صادركنندهبانك رديف
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هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %35/75 54/47 52/38  بانك صنعت و معدن  1
 %130/69 148/44 13/58 موسسه اعتباري نور  2
 %52/84‐ 338/14 159/47 موسسه اعتباري ملل  3
 %136/65 173/29 26/81 بانك خاورميانه  4
 %178/01 184/15 3/45 بانك آينده  5
 %190/70 191/77 0/56 بانك پارسيان  6
 %217/68 239/34 9/95 بانك كارآفرين  7
 %88/10 293/72 233/40 ونزوئلا  -بانك مشترك ايران   8
 %14/96‐ 359/37 305/60 بانك گردشگري  9
 %2/72‐ 345/21 335/83 بانك ملت  10
 %1/51‐ 386/63 380/78 بانك پاسارگاد  11
 %8/45‐ 426/00 390/00 بانك دي  12
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

كارمزد پرداختي كلي بانك صادركننده به ازاي هر 
 %5/58‐ 588/41 555/61  پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش 

  

ماه به ازاي هر  آذرهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكهاي موجود مشخص ميبا توجه به اطلاعات داده
 درصد رشد منفي نسبت به آبان 58/5ريال ( 61/555صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ  

  ريال 47/54با  "صنعت و معدن"، بانك 96در آذر ، ين بينكه در ااند ماه) كارمزد پرداخت نموده
ترين مبلغ كارمزد را براي هر صد هزار ريال نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) پاييندرصد افزايش  38/52( 

ريال 69/1563با مبلغ   "حكمت ايرانيان"تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك 
لغ با مب "شركت دولتي پست بانك" كاهش نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) و پس از آندرصد  18/1 (با 
 ،ال دومين بالاترين مبلغ كارمزد را به ازاي هر صدهزار ريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژري 26/1340

  . اندپرداخت كرده

ها نشتعداد تراك تنها پرداخت قبض و خريد شارژ، هايتراكنش پرداخت كارمزد عامل موثر در ينكهتوجه به ا با
، اندرا داشته تراكنشريال  100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبتِ كه ييهاكه بانك رسديهستند، به نظر م

بلغ تراكنش م يارتبه عب يا را تجربه كردهها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يبالاتر يِ مبلغ متوسطِ 
 يافترد هاي صادر شده توسط بانكشاندارندگان كارتها، از بانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريب

   اند.كرده
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %379/61 431/98 13/79 بانك سرمايه  13
 %11/73‐ 509/06 449/34 بانك سامان  14
 %444/25 449/42 1/16 بانك رفاه كارگران  15
 %343/45 455/29 32/56 بانك توسعه صادرات ايران  16
 %4/33‐ 507/16 485/21 بانك ايران زمين  17
 %483/17 487/98 1/00 بانك شهر  18
 %507/91 514/03 1/20 بانك صادرات ايران  19
 %499/38 514/67 3/06 بانك سپه  20
 %6/29‐ 589/55 552/47 بانك قوامين  21
 %544/48 559/59 2/78 بانك اقتصاد نوين  22
 %6/17‐ 675/60 633/89 بانك قرض الحسنه رسالت  23
 %0/50‐ 682/02 678/58 بانك سينا  24
 %4/15‐ 761/54 729/93 ايرانبانك قرض الحسنه مهر   25
 %2/28‐ 753/41 736/26 موسسه اعتباري كوثر مركزي  26
 %20/04‐ 936/23 748/60 بانك ملي ايران  27
 %1/13‐ 766/74 758/09 بانك مسكن  28
 %863/54 864/67 0/13 بانك توسعه تعاون  29
 %3/16‐ 965/62 935/06 بانك انصار  30
 %0/05‐ 992/13 991/61 بانك تجارت  31
 %764/07 991/79 29/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %1/17‐ 1،290/82 1،275/76 بانك كشاورزي  33
 %1/88‐ 1،365/96 1،340/26 شركت دولتي پست بانك  34
 %1/18‐ 1،582/31 1،563/69 بانك حكمت ايرانيان  35
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  بنديجمع .6
ختلف گيري ابعاد مدر راستاي ايفاي وظايف نظارتي شركت شاپرك، شناخت موقعيت كنوني صنعت و اندازه

ضروري و اجتناب ناپذير است. به همين منظور اين گزارش بر هاي مرتبط امري فعاليت آن به وسيله شاخص
، "هاي عملكردي شاپركشاخص"هايي در چهار بخشسترس، به ارائه شاخصاساس آخرين اطلاعات در د

 اختخدمات پرد دهندهارائه يهاعملكرد شركت يبررس"، "يكارت كيالكترون پرداخت خدمات انجام تيفيك"
  پرداخته است. 1396ماه  آذردر دوره زماني  "رندهيپذ و صادركننده يهابانك تيوضع يبررس"و  "

هاي نسبت ارزش تراكنش در اين بخش به منظور تبيين جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي، شاخص :اولبخش 
شاپرك به نقدينگي محاسبه شده و نتايج آن با نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در طول زمان 

اف شاپرك به نقدينگي بر خل هايمقايسه قرار گرفته است. نتايج حاكي از رشد نسبت ارزش تراكنشمورد 
شاخص نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي، در طول مدت مورد بررسي بوده است كه 
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

كارمزد پرداختي كلي بانك صادركننده به ازاي هر 
 %5/58‐ 588/41 555/61  پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش 

  

ماه به ازاي هر  آذرهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكهاي موجود مشخص ميبا توجه به اطلاعات داده
 درصد رشد منفي نسبت به آبان 58/5ريال ( 61/555صد هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ  

  ريال 47/54با  "صنعت و معدن"، بانك 96در آذر ، ين بينكه در ااند ماه) كارمزد پرداخت نموده
ترين مبلغ كارمزد را براي هر صد هزار ريال نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) پاييندرصد افزايش  38/52( 

ريال 69/1563با مبلغ   "حكمت ايرانيان"تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك 
لغ با مب "شركت دولتي پست بانك" كاهش نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) و پس از آندرصد  18/1 (با 
 ،ال دومين بالاترين مبلغ كارمزد را به ازاي هر صدهزار ريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژري 26/1340

  . اندپرداخت كرده

ها نشتعداد تراك تنها پرداخت قبض و خريد شارژ، هايتراكنش پرداخت كارمزد عامل موثر در ينكهتوجه به ا با
، اندرا داشته تراكنشريال  100,000هر  يكارمزد به ازا كمترِ نسبتِ كه ييهاكه بانك رسديهستند، به نظر م

بلغ تراكنش م يارتبه عب يا را تجربه كردهها بانك يرهر تراكنش نسبت به سا يبه ازا يبالاتر يِ مبلغ متوسطِ 
 يافترد هاي صادر شده توسط بانكشاندارندگان كارتها، از بانك يرتعداد تراكنش مشابه با سا يبه ازا يشتريب

   اند.كرده
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 صادركنندهبانك رديف

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 
قبض و خريد شارژ

  )96 آبان(

نسبت كارمزد 
پرداختي به ازاي هر

هزار ريال 100
تراكنش پرداخت 

 خريد شارژ قبض و
  )96(آذر 

رخ رشد آذر ماه نسبت ن
  96ماه به آبان 

 %379/61 431/98 13/79 بانك سرمايه  13
 %11/73‐ 509/06 449/34 بانك سامان  14
 %444/25 449/42 1/16 بانك رفاه كارگران  15
 %343/45 455/29 32/56 بانك توسعه صادرات ايران  16
 %4/33‐ 507/16 485/21 بانك ايران زمين  17
 %483/17 487/98 1/00 بانك شهر  18
 %507/91 514/03 1/20 بانك صادرات ايران  19
 %499/38 514/67 3/06 بانك سپه  20
 %6/29‐ 589/55 552/47 بانك قوامين  21
 %544/48 559/59 2/78 بانك اقتصاد نوين  22
 %6/17‐ 675/60 633/89 بانك قرض الحسنه رسالت  23
 %0/50‐ 682/02 678/58 بانك سينا  24
 %4/15‐ 761/54 729/93 ايرانبانك قرض الحسنه مهر   25
 %2/28‐ 753/41 736/26 موسسه اعتباري كوثر مركزي  26
 %20/04‐ 936/23 748/60 بانك ملي ايران  27
 %1/13‐ 766/74 758/09 بانك مسكن  28
 %863/54 864/67 0/13 بانك توسعه تعاون  29
 %3/16‐ 965/62 935/06 بانك انصار  30
 %0/05‐ 992/13 991/61 بانك تجارت  31
 %764/07 991/79 29/80 موسسه اعتباري توسعه  32
 %1/17‐ 1،290/82 1،275/76 بانك كشاورزي  33
 %1/88‐ 1،365/96 1،340/26 شركت دولتي پست بانك  34
 %1/18‐ 1،582/31 1،563/69 بانك حكمت ايرانيان  35
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  بنديجمع .6
ختلف گيري ابعاد مدر راستاي ايفاي وظايف نظارتي شركت شاپرك، شناخت موقعيت كنوني صنعت و اندازه

ضروري و اجتناب ناپذير است. به همين منظور اين گزارش بر هاي مرتبط امري فعاليت آن به وسيله شاخص
، "هاي عملكردي شاپركشاخص"هايي در چهار بخشسترس، به ارائه شاخصاساس آخرين اطلاعات در د

 اختخدمات پرد دهندهارائه يهاعملكرد شركت يبررس"، "يكارت كيالكترون پرداخت خدمات انجام تيفيك"
  پرداخته است. 1396ماه  آذردر دوره زماني  "رندهيپذ و صادركننده يهابانك تيوضع يبررس"و  "

هاي نسبت ارزش تراكنش در اين بخش به منظور تبيين جايگاه شاپرك در اقتصاد ملي، شاخص :اولبخش 
شاپرك به نقدينگي محاسبه شده و نتايج آن با نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در طول زمان 

اف شاپرك به نقدينگي بر خل هايمقايسه قرار گرفته است. نتايج حاكي از رشد نسبت ارزش تراكنشمورد 
شاخص نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي، در طول مدت مورد بررسي بوده است كه 
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ان زمبين آن است كه صنعت پرداخت الكترونيك با جذب اعتماد عمومي توانسته است بخش بيشتري از مي
ان و جبرنسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي كاهش  نقدينگي را به خود اختصاص دهد.

يكي  ،اي ابزارهاي پذيرشبخشي از آن با افزايش دسترسي به خدمات پرداخت الكترونيك ناشي از نفوذ منطقه
قدينگي، عث شده براي تامين ننقدينگي بوده و با تركيب از عوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم سازي
از جمله  يليبه دلا يكارت يكالكترون يهارشد پرداخت پول پرقدرت كمتري به اقتصاد كشور تزريق شود.

 ي،ازسفرهنگ يرش،پذ يهاابزار ايمنطقهاز نفوذ  يناش يكبه خدمات پرداخت الكترون يدسترس يشافزا
ايان ش روش صورت گرفته است. ينا يايمزا يگرد يريگ و با در نظر ينقد يرغ يهاپرداخت يتيامن يايمزا

توجه است كه آخرين اطلاعات منتشر شده در سايت بانك مركزي ج.ا.ا. از اطلاعات پولي مورد نياز كه در اين 
  باشد.مي 1396ماه  مهرگزارش مورد استفاده قرار گرفته است، مربوط به ماه 

. آمار اعلام شده توسط وب مقايسه شد GDPهاي شاپرك با روند همچنين در اين بخش روند ارزش تراكنش
  بوده و تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي  1395سايت بانك مركزي ج.ا.ا. تا پايان زمستان 

 1383از سال  GDPباشد. لازم به ذكر است با توجه به تغيير سال پايه محاسبه ماه شاپرك تحقق يافته مي آذر
  تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي شاپرك مورد بازنگري قرار گرفته است. 1390به سال 

  

در اين بخش فعاليت و عملكرد كل شبكه پرداخت الكترونيك كارتي از ابعاد مختلف مورد بررسي  بخش دوم:
 "ايمنطقهميزان نفوذ "، "آمار عملكردي شاپرك"هاي اين بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

  اند. بندي شدهطبقه "هاپراكندگي مبلغي تراكنش"و 

مشخص گرديد تعداد تراكنش به ازاي مجموع ابزارهاي  1396ماه  آذر هايتراكنشدر بررسي تعداد و مبلغ 
ي را در پي داشته است. ميليارد هزار 1،505بوده كه اين تعداد تراكنش مبلغ  ميليون تراكنش 1،443پذيرش 
درصدي را نسبت به ماه گذشته  19/8و  44/3ها به ترتيب رشد سهم تعدادي و مبلغي تراكنشماه در اين 

  تجربه نموده است. 

هزار ابزار رسيده است  7،596درصدي به بيش از  42/3 كاهشبا  1396ماه  آذرمجموع ابزارهاي پذيرش در 
درصد سهم ابزار پذيرش اينترنتي و  67/8درصد سهم بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي،  08/85كه از اين تعداد 
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با  1396ماه  آذر هايتراكنشباشد. بيشترين سهم از مجموع درصد نيز سهم ابزار پذيرش موبايلي مي 25/6
ر خدمت ادرصد متعلق به ابزار كارتخوان فروشگاهي و به لحاظ سرويس نيز بيشترين سهم در اختي 18/88

باشد. متوسط تعداد تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي ها ميدرصد مجموع تراكنش 36/78خريد كالا و خدمات 
باشد تراكنش مي 197متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان فروشگاهي  256، هر ابزار پذيرش موبايلي 74

 33/2و  07/0يرش موبايلي و اينترنتي به ترتيب هاي پذو اين در حالي است كه متوسط مبلغي هر تراكنش ابزار
  باشد.ميليون ريال مي 09/1ميليون ريال و در ابزار كارتخوان فروشگاهي 

سرانه  تعداد دهد كهنشان ميبعد كشوري و استاني  شاخص ها در هاي پذيرش ابزار ايمنطقهنفوذ در بررسي  
اي ازبه سال كه متقاضي خدمات پرداخت الكترونيكي كارت هستند،  18ها به ازاي افراد بالاي هر يك از ابزار

كه بالاترين سرانه ابزار پذيرش به كارتخوان  باشدميابزار پذيرش فعال سيستمي  79/1،296نفر  10،000هر 
عدد  64/24نفر تعلق دارد. همچنين در بعد كشوري حدود  10،000عدد به ازاي هر  32/1،103فروشگاهي با 

انجام گرفته است و بيشترين سرانه تراكنش  1396ماه  آذرسال در طول  18به ازاي هر فرد بالاي تراكنش 
در كشور  سال 18عدد تراكنش به ازاي هر فرد بالاي  73/21ها نيز مجددا به كارتخوان فروشگاهي با ابزار

  .رش تعلق داشته استدر بعد كشوري به اين ابزار پذي اي منطقهتعلق داشته است. لذا بالاترين نفوذ 

مزگان هاي يزد، تهران و هرماه به ترتيب در اختيار استان آذربيشترين سرانه تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي 
تراكنش به ازاي هر فرد  39/24باشد. همچنين بيشترين سرانه تراكنش ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز با مي

  باشد.مي هرمزگانسال متعلق به استان  18بالاي 

داشته است و در قياس نقطه  افزايشدرصد  49/2، 1396ماه  آباندر قياس با  1396ماه  آذرشاخص دهكي 
ماه  آذرشاخص دهكي  افزايش باشيم. اين ميزاندر شاخص دهكي را شاهد مي افزايشدرصد  48/4به نقطه 

ش در دهك دهم نسبت به ميزان افزايش بيشتر متوسط مبلغ هر تراكنبه سبب  1396 آباننسبت به  1396
بيشترين فراواني تراكنشي در دامنه مبلغي هر سه ابزار . باشدميزان متوسط مبلغ هر تراكنش در دهك اول مي

  باشد.ريال مي 150،000ريال تا  50،000به بازه مبلغي  متعلقپذيرش 

تا  1بازه مبلغي تراكنش در  353،537،003ابزار كارتخوان فروشگاهي معادل  هايتراكنشدرصد  78/27
 250،000تا  50،001تراكنش در بازه مبلغي  471،737،404ها معادل درصد تراكنش 07/37ريال،  50،000
  باشند.ريال مي 250،001تراكنش داراي مبلغ بيش از  360،251،684درصد معادل  31/28ريال و 
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ان زمبين آن است كه صنعت پرداخت الكترونيك با جذب اعتماد عمومي توانسته است بخش بيشتري از مي
ان و جبرنسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي كاهش  نقدينگي را به خود اختصاص دهد.

يكي  ،اي ابزارهاي پذيرشبخشي از آن با افزايش دسترسي به خدمات پرداخت الكترونيك ناشي از نفوذ منطقه
قدينگي، عث شده براي تامين ننقدينگي بوده و با تركيب از عوامل اصلي افزايش ضريب فزاينده و سالم سازي
از جمله  يليبه دلا يكارت يكالكترون يهارشد پرداخت پول پرقدرت كمتري به اقتصاد كشور تزريق شود.

 ي،ازسفرهنگ يرش،پذ يهاابزار ايمنطقهاز نفوذ  يناش يكبه خدمات پرداخت الكترون يدسترس يشافزا
ايان ش روش صورت گرفته است. ينا يايمزا يگرد يريگ و با در نظر ينقد يرغ يهاپرداخت يتيامن يايمزا

توجه است كه آخرين اطلاعات منتشر شده در سايت بانك مركزي ج.ا.ا. از اطلاعات پولي مورد نياز كه در اين 
  باشد.مي 1396ماه  مهرگزارش مورد استفاده قرار گرفته است، مربوط به ماه 

. آمار اعلام شده توسط وب مقايسه شد GDPهاي شاپرك با روند همچنين در اين بخش روند ارزش تراكنش
  بوده و تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي  1395سايت بانك مركزي ج.ا.ا. تا پايان زمستان 

 1383از سال  GDPباشد. لازم به ذكر است با توجه به تغيير سال پايه محاسبه ماه شاپرك تحقق يافته مي آذر
  تمامي ارقام آورده شده در گزارش اقتصادي شاپرك مورد بازنگري قرار گرفته است. 1390به سال 

  

در اين بخش فعاليت و عملكرد كل شبكه پرداخت الكترونيك كارتي از ابعاد مختلف مورد بررسي  بخش دوم:
 "ايمنطقهميزان نفوذ "، "آمار عملكردي شاپرك"هاي اين بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

  اند. بندي شدهطبقه "هاپراكندگي مبلغي تراكنش"و 

مشخص گرديد تعداد تراكنش به ازاي مجموع ابزارهاي  1396ماه  آذر هايتراكنشدر بررسي تعداد و مبلغ 
ي را در پي داشته است. ميليارد هزار 1،505بوده كه اين تعداد تراكنش مبلغ  ميليون تراكنش 1،443پذيرش 
درصدي را نسبت به ماه گذشته  19/8و  44/3ها به ترتيب رشد سهم تعدادي و مبلغي تراكنشماه در اين 

  تجربه نموده است. 

هزار ابزار رسيده است  7،596درصدي به بيش از  42/3 كاهشبا  1396ماه  آذرمجموع ابزارهاي پذيرش در 
درصد سهم ابزار پذيرش اينترنتي و  67/8درصد سهم بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي،  08/85كه از اين تعداد 
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با  1396ماه  آذر هايتراكنشباشد. بيشترين سهم از مجموع درصد نيز سهم ابزار پذيرش موبايلي مي 25/6
ر خدمت ادرصد متعلق به ابزار كارتخوان فروشگاهي و به لحاظ سرويس نيز بيشترين سهم در اختي 18/88

باشد. متوسط تعداد تراكنش هر ابزار پذيرش اينترنتي ها ميدرصد مجموع تراكنش 36/78خريد كالا و خدمات 
باشد تراكنش مي 197متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان فروشگاهي  256، هر ابزار پذيرش موبايلي 74

 33/2و  07/0يرش موبايلي و اينترنتي به ترتيب هاي پذو اين در حالي است كه متوسط مبلغي هر تراكنش ابزار
  باشد.ميليون ريال مي 09/1ميليون ريال و در ابزار كارتخوان فروشگاهي 

سرانه  تعداد دهد كهنشان ميبعد كشوري و استاني  شاخص ها در هاي پذيرش ابزار ايمنطقهنفوذ در بررسي  
اي ازبه سال كه متقاضي خدمات پرداخت الكترونيكي كارت هستند،  18ها به ازاي افراد بالاي هر يك از ابزار

كه بالاترين سرانه ابزار پذيرش به كارتخوان  باشدميابزار پذيرش فعال سيستمي  79/1،296نفر  10،000هر 
عدد  64/24نفر تعلق دارد. همچنين در بعد كشوري حدود  10،000عدد به ازاي هر  32/1،103فروشگاهي با 

انجام گرفته است و بيشترين سرانه تراكنش  1396ماه  آذرسال در طول  18به ازاي هر فرد بالاي تراكنش 
در كشور  سال 18عدد تراكنش به ازاي هر فرد بالاي  73/21ها نيز مجددا به كارتخوان فروشگاهي با ابزار

  .رش تعلق داشته استدر بعد كشوري به اين ابزار پذي اي منطقهتعلق داشته است. لذا بالاترين نفوذ 

مزگان هاي يزد، تهران و هرماه به ترتيب در اختيار استان آذربيشترين سرانه تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي 
تراكنش به ازاي هر فرد  39/24باشد. همچنين بيشترين سرانه تراكنش ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز با مي

  باشد.مي هرمزگانسال متعلق به استان  18بالاي 

داشته است و در قياس نقطه  افزايشدرصد  49/2، 1396ماه  آباندر قياس با  1396ماه  آذرشاخص دهكي 
ماه  آذرشاخص دهكي  افزايش باشيم. اين ميزاندر شاخص دهكي را شاهد مي افزايشدرصد  48/4به نقطه 

ش در دهك دهم نسبت به ميزان افزايش بيشتر متوسط مبلغ هر تراكنبه سبب  1396 آباننسبت به  1396
بيشترين فراواني تراكنشي در دامنه مبلغي هر سه ابزار . باشدميزان متوسط مبلغ هر تراكنش در دهك اول مي

  باشد.ريال مي 150،000ريال تا  50،000به بازه مبلغي  متعلقپذيرش 

تا  1بازه مبلغي تراكنش در  353،537،003ابزار كارتخوان فروشگاهي معادل  هايتراكنشدرصد  78/27
 250،000تا  50،001تراكنش در بازه مبلغي  471،737،404ها معادل درصد تراكنش 07/37ريال،  50،000
  باشند.ريال مي 250،001تراكنش داراي مبلغ بيش از  360،251،684درصد معادل  31/28ريال و 
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هاي اين بخش با هدف سنجش كيفيت و صحت خدمات ارائه شده شبكه شاپرك، شاخص: سومبخش 
ها، دسترس پذيري حس شده و در تراكنش دادهرخاند. در همين راستا انواع خطاهاي گيري شدهتعريف و اندازه

 ها نشانشهاي تراكنخطا ناتمام در اين بخش تحليل و مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل هايتراكنشنيز 

كه اين نوع خطا به عملكرد  هاي كاربري استخطا خطاها، همچنان از نوع بروز دليل ترينعمده كه دهدمي
  .شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي نداشته و ناشي از عملكرد دارنده كارت است

ي مواجه بوده است. درصد 23/15/ رشدماه با  آبانناموفق نسبت به  هايتراكنشتعداد كل  1396ماه  آذردر 
، 41/15،  03/26افزايش به ترتيب با ، شاپركي و صادر كنندگي وكاركسبخطاهاي پذيرندگي، كاربري،  تعداد

  همراه بوده است. درصدي 462/12، 61/13، 53/16

باشد كه اين ميزان درصد مي 98/99به ازاي شبكه شاپرك  1396ماه  آذرپذيري محاسبه شده ميزان دسترس
ه ازاي پذيري محاسبه شده بهمچنين ميزان دسترس بدون تغيير بوده و نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 

 1396ماه  آبانباشد كه اين ميزان نسبت به ميزان مشابه در درصد مي 81/98، 1396ماه  آذرشبكه پرداخت در 
  درصدي را تجربه نموده است. 15/0درصدي، و در قياس نقطه به نقطه كاهش  1/0كاهش 

پس سر گرفته و ها در شبكه پرداخت مورد بررسي قرادر اين بخش ابتدا عملكرد كلي شركت :چهارمبخش 
 شود. نتايج شاخص سهم از بازار شركتدر بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي تحليل مي هاآنبه طور ويژه عملكرد 

 بيشترين سهم تعدادي "ملت پرداختبه"شركت ماه نيز چون گذشته در آذر حاكي از آن بوده كه  PSPهاي 
 سهم بازار مبلغي اين و مبلغي از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جايگاه نخست قرار گرفته است.

 "كارت اعتباري ايران كيش"ي بازار مزبور، يعني شركت بيش از دو برابر سهم بازار دومين شركت دارنده
 ها، بلكه در سهم بازار مبلغياي نه تنها در سهم تعدادي شركتباشد. از سويي ديگر نوسان قابل ملاحظهمي
بندي هها، در رتبها نيز صورت نپذيرفته است و با وجود كاهش و افزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركتآن
   شود.ها نسبت به ماه گذشته تغيير خاصي مشاهده نميآن

هاي هر يك از ابزارهاي پذيرش در اين ماه به طور همزمان بيشترين سهم سهم از بازار تراكنش در بررسي
تعدادي  و بيشترين سهم "پرداخت ملتبه"شركت فروشگاهي به  هاي ابزار كارتخوانتعدادي و مبلغي تراكنش

ر اين ماه داشته است. تعلق د "آسان پرداخت پرشين" هاي ابزار پذيرش موبايلي به شركتو مبلغي تراكنش
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- ههاي اينترنتي كسب نمودبالاترين سهم را در حجم تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"همچنان شركت 
 "اخت ملتپردبه"هاي اينترنتي همچنان چون گذشته، در اختيار شركت است. بالاترين سهم مبلغي تراكنش

  است.

در اين ماه به طور همزمان ي پرداخت كارت هاي شبكهيسسروهاي هر يك از در بررسي سهم از بازار تراكنش
اين شركت،  .تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"شركت خريد به هاي بيشترين سهم تعدادي و مبلغي تراكنش

ان آس"در آذر ماه همچنان شركت  است. گيري را نيز به خود اختصاص دادههاي ماندهتراكنشسهم  بالاترين
هاي پرداخت قبض و خريد شارژ كسب نموده و بالاترين لاترين سهم را در حجم تراكنشبا "پرداخت پرشين

 "پرداخت الكترونيك سامان"گذشته، در اختيار شركت  هاي مذكور همچنان چون ماهسهم مبلغي تراكنش
  است.

جايگاه نخست در بهترين عملكرد از  درصدي 0/015با سهم  "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت آذر در ماه 
ا، هه است. در مقايسه ماهانه عملكرد شركتها را به دست آوردمنظر نسبت خطاي پذيرندگي به مجموع تراكنش

دهد. ها (عملكرد مثبت) را نشان ميبه كل تراكنش كاهش در نسبت خطاي پذيرندگي اين شركت بيشترين
 "ت دماوندالكترونيك كار" ها نيز به شركتكل تعداد تراكنشبيشترين نسبت تعداد خطاي پذيرندگي به 

اختصاص داشته است. بيشترين تغييرات مثبت اين شاخص نسبت به ماه گذشته به همين شركت تعلق داشته 
  است. 

در ابزار پذيرش كارتخوان  هيرشمن -با شاخص هرفيندال PSPهاي تمركز بازار شركت گيرينتايج اندازه
 پذيرش بازار ابزاردو در  بالااين شاخص همچنين از وجود تمركز دهنده تمركز ملايم است. ننشافروشگاهي 
ار را در ها سهم قابل توجهي از بازبه اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركت. حكايت دارد موبايلياينترنتي و 
و  "تجارت الكترونيك پارسيان"و پس از آن دو شركت  "پرداخت الكترونيك سامان". شركت اختيار دارند

 "رينپرداخت نوين آ"، "آسان پرداخت پرشين"هاي هاي اينترنتي و شركتدر بازار تراكنش "پرداخت ملتبه"
هيرشمن  -شاخص هرفيندال هاي موبايلي تاثيرگذار هستند.در بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"و نيز 

ازار دهد. بنشان مي پذيرش اينترنتي افزايش ابزار در بازار تنها ماه آباننسبت به  PSPهاي در بازار شركت
و تا حدودي  "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي ابزار پذيرش اينترنتي متاثر از رفتار افزايشي شركت تراكنش
  قرار گرفته است.  -مطرح در اين بازار دو شركت -"پرداخت الكترونيك سامان"شركت 
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هاي اين بخش با هدف سنجش كيفيت و صحت خدمات ارائه شده شبكه شاپرك، شاخص: سومبخش 
ها، دسترس پذيري حس شده و در تراكنش دادهرخاند. در همين راستا انواع خطاهاي گيري شدهتعريف و اندازه

 ها نشانشهاي تراكنخطا ناتمام در اين بخش تحليل و مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل هايتراكنشنيز 

كه اين نوع خطا به عملكرد  هاي كاربري استخطا خطاها، همچنان از نوع بروز دليل ترينعمده كه دهدمي
  .شبكه پرداخت الكترونيك ارتباطي نداشته و ناشي از عملكرد دارنده كارت است

ي مواجه بوده است. درصد 23/15/ رشدماه با  آبانناموفق نسبت به  هايتراكنشتعداد كل  1396ماه  آذردر 
، 41/15،  03/26افزايش به ترتيب با ، شاپركي و صادر كنندگي وكاركسبخطاهاي پذيرندگي، كاربري،  تعداد

  همراه بوده است. درصدي 462/12، 61/13، 53/16

باشد كه اين ميزان درصد مي 98/99به ازاي شبكه شاپرك  1396ماه  آذرپذيري محاسبه شده ميزان دسترس
ه ازاي پذيري محاسبه شده بهمچنين ميزان دسترس بدون تغيير بوده و نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 

 1396ماه  آبانباشد كه اين ميزان نسبت به ميزان مشابه در درصد مي 81/98، 1396ماه  آذرشبكه پرداخت در 
  درصدي را تجربه نموده است. 15/0درصدي، و در قياس نقطه به نقطه كاهش  1/0كاهش 

پس سر گرفته و ها در شبكه پرداخت مورد بررسي قرادر اين بخش ابتدا عملكرد كلي شركت :چهارمبخش 
 شود. نتايج شاخص سهم از بازار شركتدر بازار ابزار كارتخوان فروشگاهي تحليل مي هاآنبه طور ويژه عملكرد 

 بيشترين سهم تعدادي "ملت پرداختبه"شركت ماه نيز چون گذشته در آذر حاكي از آن بوده كه  PSPهاي 
 سهم بازار مبلغي اين و مبلغي از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جايگاه نخست قرار گرفته است.

 "كارت اعتباري ايران كيش"ي بازار مزبور، يعني شركت بيش از دو برابر سهم بازار دومين شركت دارنده
 ها، بلكه در سهم بازار مبلغياي نه تنها در سهم تعدادي شركتباشد. از سويي ديگر نوسان قابل ملاحظهمي
بندي هها، در رتبها نيز صورت نپذيرفته است و با وجود كاهش و افزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركتآن
   شود.ها نسبت به ماه گذشته تغيير خاصي مشاهده نميآن

هاي هر يك از ابزارهاي پذيرش در اين ماه به طور همزمان بيشترين سهم سهم از بازار تراكنش در بررسي
تعدادي  و بيشترين سهم "پرداخت ملتبه"شركت فروشگاهي به  هاي ابزار كارتخوانتعدادي و مبلغي تراكنش

ر اين ماه داشته است. تعلق د "آسان پرداخت پرشين" هاي ابزار پذيرش موبايلي به شركتو مبلغي تراكنش
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- ههاي اينترنتي كسب نمودبالاترين سهم را در حجم تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"همچنان شركت 
 "اخت ملتپردبه"هاي اينترنتي همچنان چون گذشته، در اختيار شركت است. بالاترين سهم مبلغي تراكنش

  است.

در اين ماه به طور همزمان ي پرداخت كارت هاي شبكهيسسروهاي هر يك از در بررسي سهم از بازار تراكنش
اين شركت،  .تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"شركت خريد به هاي بيشترين سهم تعدادي و مبلغي تراكنش

ان آس"در آذر ماه همچنان شركت  است. گيري را نيز به خود اختصاص دادههاي ماندهتراكنشسهم  بالاترين
هاي پرداخت قبض و خريد شارژ كسب نموده و بالاترين لاترين سهم را در حجم تراكنشبا "پرداخت پرشين

 "پرداخت الكترونيك سامان"گذشته، در اختيار شركت  هاي مذكور همچنان چون ماهسهم مبلغي تراكنش
  است.

جايگاه نخست در بهترين عملكرد از  درصدي 0/015با سهم  "تجارت الكترونيك پارسيان"شركت آذر در ماه 
ا، هه است. در مقايسه ماهانه عملكرد شركتها را به دست آوردمنظر نسبت خطاي پذيرندگي به مجموع تراكنش

دهد. ها (عملكرد مثبت) را نشان ميبه كل تراكنش كاهش در نسبت خطاي پذيرندگي اين شركت بيشترين
 "ت دماوندالكترونيك كار" ها نيز به شركتكل تعداد تراكنشبيشترين نسبت تعداد خطاي پذيرندگي به 

اختصاص داشته است. بيشترين تغييرات مثبت اين شاخص نسبت به ماه گذشته به همين شركت تعلق داشته 
  است. 

در ابزار پذيرش كارتخوان  هيرشمن -با شاخص هرفيندال PSPهاي تمركز بازار شركت گيرينتايج اندازه
 پذيرش بازار ابزاردو در  بالااين شاخص همچنين از وجود تمركز دهنده تمركز ملايم است. ننشافروشگاهي 
ار را در ها سهم قابل توجهي از بازبه اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركت. حكايت دارد موبايلياينترنتي و 
و  "تجارت الكترونيك پارسيان"و پس از آن دو شركت  "پرداخت الكترونيك سامان". شركت اختيار دارند

 "رينپرداخت نوين آ"، "آسان پرداخت پرشين"هاي هاي اينترنتي و شركتدر بازار تراكنش "پرداخت ملتبه"
هيرشمن  -شاخص هرفيندال هاي موبايلي تاثيرگذار هستند.در بازار تراكنش "پرداخت الكترونيك سامان"و نيز 

ازار دهد. بنشان مي پذيرش اينترنتي افزايش ابزار در بازار تنها ماه آباننسبت به  PSPهاي در بازار شركت
و تا حدودي  "تجارت الكترونيك پارسيان"هاي ابزار پذيرش اينترنتي متاثر از رفتار افزايشي شركت تراكنش
  قرار گرفته است.  -مطرح در اين بازار دو شركت -"پرداخت الكترونيك سامان"شركت 



150

  
 

154 

سرويس پرداخت در بازار تنها هيرشمن  -با شاخص هرفيندال PSPهاي تمركز بازار شركت گيرينتايج اندازه
وجهي ها سهم قابل تاست؛ به اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركتبالا دهنده تمركز نشان قبض و خريد شارژ

 "انپرداخت الكترونيك سام"و با اختلاف دو شركت  "آسان پرداخت پرشين"شركت از بازار را در اختيار دارند. 
ين اهاي پرداخت قبض و خريد شارژ از بيشترين سهم برخوردارند. در بازار تراكنش "پرداخت نوين آرين" و

  حكايت دارد. گيري و مانده هاي خريدسرويسشاخص همچنين از وجود تمركز ملايم در بازار 

در ابزار كارتخوان  "رت اعتباري ايران كيشكا"در بررسي تعداد ابزارهاي پذيرش فعال در آذر ماه، شركت 
ها به خود اختصاص داده است. در دو ابزار بالاترين سهم را در بين ساير شركت درصد 14/83فروشگاهي با 

 پرداخت ملتبه "درصد و  86/50با  "آسان پرداخت پرشين "پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب دو شركت 
با  "آسان پرداخت پرشين"رسد شركت دهند. به نظر ميم بازار را پوشش ميبيشترين سه درصد 97/64با  "

چنين  عنوان ابزار اينترنتيي خود و بازتعريف برخي از ابزارهاي كارتخوان آن بهدر پيش گرفتن رفتار گذشته
ذيرش پهاي فروشگاهي به عنوان ابزار اختلاف سهمي را سبب شده است. همچنين بازتعريف برخي از كارتخوان

ي بين اباعث گرديده بود تا اختلاف سهم قابل ملاحظه "پرداخت ملتبه"هاي گذشته در شركت موبايلي در ماه
ركت رسد اين شها مشاهده شود. در اين ماه نيز به نظر ميابزارهاي فوق در اين شركت نسبت به ساير شركت

وجه به توسعه پرداخت الكترونيكي مبتني بر فناوري ي خود ادامه داده است. اين امر با تروند گذشتههمچنان به 
NFC ها به سوي آن، قابل انتظار است.و تغيير رويكرد برخي شركت  

در هر سه ابزار پذيرش  "پرداخت ملتبه"دار، در آذر ماه شركت در بررسي تعداد ابزارهاي پذيرش تراكنش
ت. در ابزار اساترين سهم را به خود اختصاص دادهكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي، بال

پرداخت الكترونيك "سهم بازار شركت  از 1/73دار به ترتيب پذيرش اينترنتي و ابزار پذيرش موبايلي تراكنش
شده است. تغييرات سهم بازار  افزوده "پرداخت ملتبه"درصد بر سهم بازار شركت  1/47و  كاسته "سداد

  باشد.دار چندان قابل ملاحظه نمياز ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنشها در پشتيباني شركت

  هبعد كشوري مبين آن است ك درنتايج محاسبه شاخص اثر بخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 
يك تجارت الكترون"و  "پرداخت الكترونيك سامان"، "آسان پرداخت پرشين"، "پرداخت ملتبه" هايشركت
- ، ساير شركت"تجارت الكترونيك پارسيان". به غير از شركت اخص اثربخشي بالاتر از يك داشتندش "پارسيان

هاي فروشگاهي فعال سيستمي عددي بالاتر از يك كسب كارتخوان اثربخشيهاي فوق نه تنها در شاخص 
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اند. ست يافتهدبالاتر از يك دار، نيز به رقمي اند، بلكه در اثربخشي ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنشنموده
اي ههاي فعال سيستمي و هم در بين كارتخوانها هم در بين كارتخواناين بدان معناست كه اين شركت

بيشترين د. دهنبيشتري جذب نموده و كارايي مناسبي را نشان مي تراكنش ا،هنسبت ساير شركتدار تراكنش
 0/210ايش با افز "پرداخت ملتبه"فعال سيستمي در شركت بهبود در شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي 

  داده است.  احدي رخو

پرداخت "و  "پرشين آسان پرداخت"، "ت ملتپرداخبه"سه شركت  تنها هاي گذشتههمانند ماه در بعد استاني
ك ي ها با شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي بالاتر ازدر بيشتر استان"الكترونيك سامان

 اي بوده در جذبها به گونههاي فروشگاهي اين شركتبه عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان اند.مواجه بوده
عداد تدر   "رداخت ملتپبه" شركتاند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت ساير شركتبيشتر تراكنش

 در تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي "شكارت اعتباري ايران كي"شركت  و هاي كارتخوان فروشگاهي تراكنش
  .اندهاي كشور داشتهفعال سيستمي بالاترين سهم از بازار را در اكثر استان

مواجه شده است. درصدي  14/70هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي با كاهش در آذر ماه تعداد كارتخوان
ملكرد اند. بهترين عآن هم به ميزان بسيار اندك افزودههاي مذكور خود در اين ماه تنها دو شركت بر تعداد پايانه

 "تپرداخت ملبه"در كاهش تعداد كارتخوان فروشگاهي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي از سوي شركت 
هاي فروشگاهي فعال سيستمي آن شركت، قابل گزارش گرديده است. اين امر با توجه به ريزش كارتخوان

هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي ها از منظر نسبت مجموع كارتخوانشركت در بررسيانتظار بوده است. 
، ملاحظه شد كه در اين ماه نيز كمترين رقم اين شاخص با رقمي معادل هاي فعال سيستمي آن شركتبه پايانه

 كترونيكال"نسبت مذكور در شركت  تعلق دارد. بيشترين "آسان پرداخت پرشين"درصد به شركت  7/68با 
هاي ، كارتخواناين شركتهاي فعال سيستمي درصد از كارتخوان 44بالغ بر شود. مشاهده مي "كارت دماوند

    اند.كم تراكنش و فاقد تراكنش گزارش شده

هاي هاي صادركننده كارتها و بانكهاي پذيرنده تراكنش، بازار بانكدر اين بخش از گزارش: پنجمبخش 
  دهيم.بررسي قرار ميرا مورد دار بانكي تراكنش

ين بيشتر  "بانك ملت"همچنان كه  هاي پذيرنده نشان دهنده آن استخش بانكنتايج شاخص بازار در ب
سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادي و چه به لحاظ مبلغي به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين 
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سرويس پرداخت در بازار تنها هيرشمن  -با شاخص هرفيندال PSPهاي تمركز بازار شركت گيرينتايج اندازه
وجهي ها سهم قابل تاست؛ به اين معنا كه تعداد بسيار كمي از شركتبالا دهنده تمركز نشان قبض و خريد شارژ

 "انپرداخت الكترونيك سام"و با اختلاف دو شركت  "آسان پرداخت پرشين"شركت از بازار را در اختيار دارند. 
ين اهاي پرداخت قبض و خريد شارژ از بيشترين سهم برخوردارند. در بازار تراكنش "پرداخت نوين آرين" و

  حكايت دارد. گيري و مانده هاي خريدسرويسشاخص همچنين از وجود تمركز ملايم در بازار 

در ابزار كارتخوان  "رت اعتباري ايران كيشكا"در بررسي تعداد ابزارهاي پذيرش فعال در آذر ماه، شركت 
ها به خود اختصاص داده است. در دو ابزار بالاترين سهم را در بين ساير شركت درصد 14/83فروشگاهي با 

 پرداخت ملتبه "درصد و  86/50با  "آسان پرداخت پرشين "پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب دو شركت 
با  "آسان پرداخت پرشين"رسد شركت دهند. به نظر ميم بازار را پوشش ميبيشترين سه درصد 97/64با  "

چنين  عنوان ابزار اينترنتيي خود و بازتعريف برخي از ابزارهاي كارتخوان آن بهدر پيش گرفتن رفتار گذشته
ذيرش پهاي فروشگاهي به عنوان ابزار اختلاف سهمي را سبب شده است. همچنين بازتعريف برخي از كارتخوان

ي بين اباعث گرديده بود تا اختلاف سهم قابل ملاحظه "پرداخت ملتبه"هاي گذشته در شركت موبايلي در ماه
ركت رسد اين شها مشاهده شود. در اين ماه نيز به نظر ميابزارهاي فوق در اين شركت نسبت به ساير شركت

وجه به توسعه پرداخت الكترونيكي مبتني بر فناوري ي خود ادامه داده است. اين امر با تروند گذشتههمچنان به 
NFC ها به سوي آن، قابل انتظار است.و تغيير رويكرد برخي شركت  

در هر سه ابزار پذيرش  "پرداخت ملتبه"دار، در آذر ماه شركت در بررسي تعداد ابزارهاي پذيرش تراكنش
ت. در ابزار اساترين سهم را به خود اختصاص دادهكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي، بال

پرداخت الكترونيك "سهم بازار شركت  از 1/73دار به ترتيب پذيرش اينترنتي و ابزار پذيرش موبايلي تراكنش
شده است. تغييرات سهم بازار  افزوده "پرداخت ملتبه"درصد بر سهم بازار شركت  1/47و  كاسته "سداد

  باشد.دار چندان قابل ملاحظه نمياز ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنشها در پشتيباني شركت

  هبعد كشوري مبين آن است ك درنتايج محاسبه شاخص اثر بخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي 
يك تجارت الكترون"و  "پرداخت الكترونيك سامان"، "آسان پرداخت پرشين"، "پرداخت ملتبه" هايشركت
- ، ساير شركت"تجارت الكترونيك پارسيان". به غير از شركت اخص اثربخشي بالاتر از يك داشتندش "پارسيان

هاي فروشگاهي فعال سيستمي عددي بالاتر از يك كسب كارتخوان اثربخشيهاي فوق نه تنها در شاخص 
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اند. ست يافتهدبالاتر از يك دار، نيز به رقمي اند، بلكه در اثربخشي ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي تراكنشنموده
اي ههاي فعال سيستمي و هم در بين كارتخوانها هم در بين كارتخواناين بدان معناست كه اين شركت

بيشترين د. دهنبيشتري جذب نموده و كارايي مناسبي را نشان مي تراكنش ا،هنسبت ساير شركتدار تراكنش
 0/210ايش با افز "پرداخت ملتبه"فعال سيستمي در شركت بهبود در شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي 

  داده است.  احدي رخو

پرداخت "و  "پرشين آسان پرداخت"، "ت ملتپرداخبه"سه شركت  تنها هاي گذشتههمانند ماه در بعد استاني
ك ي ها با شاخص اثربخشي كارتخوان فروشگاهي فعال سيستمي بالاتر ازدر بيشتر استان"الكترونيك سامان

 اي بوده در جذبها به گونههاي فروشگاهي اين شركتبه عبارت ديگر نحوه توزيع كارتخوان اند.مواجه بوده
عداد تدر   "رداخت ملتپبه" شركتاند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت ساير شركتبيشتر تراكنش

 در تعداد ابزار كارتخوان فروشگاهي "شكارت اعتباري ايران كي"شركت  و هاي كارتخوان فروشگاهي تراكنش
  .اندهاي كشور داشتهفعال سيستمي بالاترين سهم از بازار را در اكثر استان

مواجه شده است. درصدي  14/70هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي با كاهش در آذر ماه تعداد كارتخوان
ملكرد اند. بهترين عآن هم به ميزان بسيار اندك افزودههاي مذكور خود در اين ماه تنها دو شركت بر تعداد پايانه

 "تپرداخت ملبه"در كاهش تعداد كارتخوان فروشگاهي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي از سوي شركت 
هاي فروشگاهي فعال سيستمي آن شركت، قابل گزارش گرديده است. اين امر با توجه به ريزش كارتخوان

هاي كم تراكنش و فاقد تراكنش مالي ها از منظر نسبت مجموع كارتخوانشركت در بررسيانتظار بوده است. 
، ملاحظه شد كه در اين ماه نيز كمترين رقم اين شاخص با رقمي معادل هاي فعال سيستمي آن شركتبه پايانه

 كترونيكال"نسبت مذكور در شركت  تعلق دارد. بيشترين "آسان پرداخت پرشين"درصد به شركت  7/68با 
هاي ، كارتخواناين شركتهاي فعال سيستمي درصد از كارتخوان 44بالغ بر شود. مشاهده مي "كارت دماوند

    اند.كم تراكنش و فاقد تراكنش گزارش شده

هاي هاي صادركننده كارتها و بانكهاي پذيرنده تراكنش، بازار بانكدر اين بخش از گزارش: پنجمبخش 
  دهيم.بررسي قرار ميرا مورد دار بانكي تراكنش

ين بيشتر  "بانك ملت"همچنان كه  هاي پذيرنده نشان دهنده آن استخش بانكنتايج شاخص بازار در ب
سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادي و چه به لحاظ مبلغي به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين 
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يز هاي پذيرش و نهر يك از ابزار هايتراكنشهاي پذيرنده قرار گرفته است. همچنين از بازار كل تمام بانك
  قرار دارد.در جايگاه نخست  "بانك ملت"به تفكيك هر بانك همچنان 

هاي هر بانك در شبكه پرداخت كشور مشاهده تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنشسهم در بررسي 
بيشترين پذيرش تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده هاي كشورهمچنان گردد كه در بانكمي

  است.

دهنده تمركز بالا نشانهمچنان هاي موبايلي هاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -شاخص هرفيندال
و ابزار پذيرش اينترنتي مبين وجود  در بازار اين ابزار است. مقدار اين شاخص در بازار كارتخوان فروشگاهي

  باشد.هاي پذيرنده ميدر بين بانكتمركز ملايم 

دار راكنشت هاي بانكيكارتكل تعداد بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك  هايكارتدر بحث صادركنندگي 
نرخ رشد  ،ه گذشتهدر اين ماه نسبت به مااشته است. د درصد 81/0ماه رشد مثبت آباننسبت به  96 ماه آذردر 
كارت هديه "مثبت، اما در دسته  "اعتباري"هاي كارتو "كارت برداشت"دار تراكنش هايكارتهاي دستهدر 

  منفي بوده است. "و بن كارت

، نتايج حاكي از آن بوده 1396ماه  آذردار در هاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتدر بررسي سهم بانك
ارت كارت هديه و بن ك ، بيشترين"ملي ايران"دار متعلق به بانكبرداشت تراكنشكه بيشترين كارت 

بوده "ملت"تعلق به بانكدار مو بيشترين كارت اعتباري تراكنش "صادرات ايران" متعلق به بانك دارتراكنش
رداشت، به كارت ب بيشترين تعداد متعلقهاي گذشته همانند ماهماه،  آذردار در هاي تراكنشبين كارتدر  است.

  سپس كارت هديه و بن كارت بوده و كارت اعتباري كمترين تعداد را داشته است. 

 صادركننده هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشدر بررسي شاخص سهم هر يك از انواع كارت
ت هديه و بن كار دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپس كارتبيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش

  ها سهم صفر) را  در اين بين داشته است.اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

ورد هاي بانكي نيز مها در صدور انواع كارتهيرشمن به منظور بررسي ميزان رقابت بانك -شاخص هرفيندال
دار شهاي تراكنهاي صادر شده، از كارتكارت بررسي قرار گرفت كه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات دقيق

هر  در بازار صادر كنندگي درهيرشمن  -شاخص هرفيندالشبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شد. 
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ت. اس ، با رشد مثبت مواجه بوده"كارت اعتباري"و  "هديه و بن كارتكارت  " ،"كارت برداشت" دسته سه
تمركز "ماه در طبقه  آذرگرفت، در قرار مي "رقابتي"در طبقه كه گذشته  هايماه برخلاف "برداشت"هاي ارتك

به  "رقابتي"با وجود اختلاف خيلي كم با طبقه  قرار گرفته است كه اين موضوع نشان دهنده آنست كه "ملايم
 "رقابتي"قه طببودن در  باشد.هاي كشور ميبازار استاندارد اين نوع كارت در بين بانك معناي فاصله گرفتن از

ندگي پراك "كارت برداشت"سهم بازار بانك هاي صادر كننده در بازار صدور تا قبل از اين كه  ستبدان معنا
 باعث فصله هر چند اندك "تمركز ملايم"ماه جهش كارت برداشت به طبقه  آذراشته است، اما در متناسبي د

صله صدور بيشتر و فا به سمتهاي صادر كننده از اين وضعيت شده و اين نشان دهنده رفتن برخي از بانك
اين  ا بررسينه بيرسد تحليل بيشتر دراين زمباشد كه به نظر ميگرفتن از وضعيت استاندارد و رقابتي مي

  هاي آينده ميسر خواهد بود.شاخص در ماه

ه تفكيك گي بصادركنندگي و پذيرند هايتراكنش لغهمچنين در اين بخش مقايسه اي آماري بين تعداد و مب
،  "نملي ايرا" صادر شده به سه بانك هايتراكنشبيشترين سهم از تعداد هر بانك صورت گرفته است. 

لي م"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنش، بيشترين سهم از تعداد "صادرات ايران"و  "ملت"
و  "رانملي اي"،  "ملت" سه بانكصادر شده به  هايتراكنش،  بيشترين سهم از مبلغ  "پارسيان"و "ايران

و  "رانصادرات اي"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنشو بيشترين سهم از مبلغ  "صادرات ايران"
   اختصاص يافته است. "ايران ملي"

ي صادر شده و پذيرش شده هر بانك جهت نشان دادن برتري هاتراكنشدر محاسبه شاخص  اختلاف تعداد 
، "ملت"گردد كه سه بانك شاپرك، مشاهده مي هايتراكنشنك از نظر پذيرش يا صدور عملكرد هر با

هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده هايتراكنشبيشترين اختلاف مثبت در تعداد  "سامان"و  "پارسيان"
دين ن ببيشترين اختلاف منفي در اين خصوص را داشته اند. اي "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"

معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع مالي بيشتر از ميزان خروج آن از بانك و در در سه بانك ديگر 
  برعكس است. 

ها براي رسيدن به ديد كاملي از عملكرد هر يك از بررسي سهم هر بانك از كل تعداد تراكنش در راستاي
 هايراكنشتها در هر دو نقش صادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور مجموع تعداد بانك

هد دپذيرش شده همان بانك محاسبه گرديده است. اين شاخص نشان مي هايتراكنشصادره هر بانك با تعداد 
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يز هاي پذيرش و نهر يك از ابزار هايتراكنشهاي پذيرنده قرار گرفته است. همچنين از بازار كل تمام بانك
  قرار دارد.در جايگاه نخست  "بانك ملت"به تفكيك هر بانك همچنان 

هاي هر بانك در شبكه پرداخت كشور مشاهده تعدادي و مبلغي هر ابزار پذيرش از تراكنشسهم در بررسي 
بيشترين پذيرش تراكنش از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي بوده هاي كشورهمچنان گردد كه در بانكمي

  است.

دهنده تمركز بالا نشانهمچنان هاي موبايلي هاي پذيرنده تراكنشهيرشمن در بازار بانك -شاخص هرفيندال
و ابزار پذيرش اينترنتي مبين وجود  در بازار اين ابزار است. مقدار اين شاخص در بازار كارتخوان فروشگاهي

  باشد.هاي پذيرنده ميدر بين بانكتمركز ملايم 

دار راكنشت هاي بانكيكارتكل تعداد بانكي داراي تراكنش در سوييچ شاپرك  هايكارتدر بحث صادركنندگي 
نرخ رشد  ،ه گذشتهدر اين ماه نسبت به مااشته است. د درصد 81/0ماه رشد مثبت آباننسبت به  96 ماه آذردر 
كارت هديه "مثبت، اما در دسته  "اعتباري"هاي كارتو "كارت برداشت"دار تراكنش هايكارتهاي دستهدر 

  منفي بوده است. "و بن كارت

، نتايج حاكي از آن بوده 1396ماه  آذردار در هاي بانكي تراكنشهاي صادركننده كارتدر بررسي سهم بانك
ارت كارت هديه و بن ك ، بيشترين"ملي ايران"دار متعلق به بانكبرداشت تراكنشكه بيشترين كارت 

بوده "ملت"تعلق به بانكدار مو بيشترين كارت اعتباري تراكنش "صادرات ايران" متعلق به بانك دارتراكنش
رداشت، به كارت ب بيشترين تعداد متعلقهاي گذشته همانند ماهماه،  آذردار در هاي تراكنشبين كارتدر  است.

  سپس كارت هديه و بن كارت بوده و كارت اعتباري كمترين تعداد را داشته است. 

 صادركننده هاي بانكدار از مجموع كارتهاي بانكي تراكنشدر بررسي شاخص سهم هر يك از انواع كارت
ت هديه و بن كار دار در هر بانكي به كارت برداشت و سپس كارتبيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش

  ها سهم صفر) را  در اين بين داشته است.اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم (در بيشتر بانك

ورد هاي بانكي نيز مها در صدور انواع كارتهيرشمن به منظور بررسي ميزان رقابت بانك -شاخص هرفيندال
دار شهاي تراكنهاي صادر شده، از كارتكارت بررسي قرار گرفت كه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات دقيق

هر  در بازار صادر كنندگي درهيرشمن  -شاخص هرفيندالشبكه شاپرك در محاسبه اين شاخص استفاده شد. 
  
 

157 

ت. اس ، با رشد مثبت مواجه بوده"كارت اعتباري"و  "هديه و بن كارتكارت  " ،"كارت برداشت" دسته سه
تمركز "ماه در طبقه  آذرگرفت، در قرار مي "رقابتي"در طبقه كه گذشته  هايماه برخلاف "برداشت"هاي ارتك

به  "رقابتي"با وجود اختلاف خيلي كم با طبقه  قرار گرفته است كه اين موضوع نشان دهنده آنست كه "ملايم
 "رقابتي"قه طببودن در  باشد.هاي كشور ميبازار استاندارد اين نوع كارت در بين بانك معناي فاصله گرفتن از

ندگي پراك "كارت برداشت"سهم بازار بانك هاي صادر كننده در بازار صدور تا قبل از اين كه  ستبدان معنا
 باعث فصله هر چند اندك "تمركز ملايم"ماه جهش كارت برداشت به طبقه  آذراشته است، اما در متناسبي د

صله صدور بيشتر و فا به سمتهاي صادر كننده از اين وضعيت شده و اين نشان دهنده رفتن برخي از بانك
اين  ا بررسينه بيرسد تحليل بيشتر دراين زمباشد كه به نظر ميگرفتن از وضعيت استاندارد و رقابتي مي

  هاي آينده ميسر خواهد بود.شاخص در ماه

ه تفكيك گي بصادركنندگي و پذيرند هايتراكنش لغهمچنين در اين بخش مقايسه اي آماري بين تعداد و مب
،  "نملي ايرا" صادر شده به سه بانك هايتراكنشبيشترين سهم از تعداد هر بانك صورت گرفته است. 

لي م"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنش، بيشترين سهم از تعداد "صادرات ايران"و  "ملت"
و  "رانملي اي"،  "ملت" سه بانكصادر شده به  هايتراكنش،  بيشترين سهم از مبلغ  "پارسيان"و "ايران

و  "رانصادرات اي"، "ملت"پذيرش شده به سه بانك  هايتراكنشو بيشترين سهم از مبلغ  "صادرات ايران"
   اختصاص يافته است. "ايران ملي"

ي صادر شده و پذيرش شده هر بانك جهت نشان دادن برتري هاتراكنشدر محاسبه شاخص  اختلاف تعداد 
، "ملت"گردد كه سه بانك شاپرك، مشاهده مي هايتراكنشنك از نظر پذيرش يا صدور عملكرد هر با

هاي و بانك پذيرش شده را دارا بوده هايتراكنشبيشترين اختلاف مثبت در تعداد  "سامان"و  "پارسيان"
دين ن ببيشترين اختلاف منفي در اين خصوص را داشته اند. اي "تجارت"و  "صادرات ايران"، "ملي ايران"

معناست كه در سه بانك نخست ورود منابع مالي بيشتر از ميزان خروج آن از بانك و در در سه بانك ديگر 
  برعكس است. 

ها براي رسيدن به ديد كاملي از عملكرد هر يك از بررسي سهم هر بانك از كل تعداد تراكنش در راستاي
 هايراكنشتها در هر دو نقش صادركنندگي و پذيرندگي در نظام پرداخت الكترونيكي كشور مجموع تعداد بانك

هد دپذيرش شده همان بانك محاسبه گرديده است. اين شاخص نشان مي هايتراكنشصادره هر بانك با تعداد 
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 هايشتراكنعدادي از كل بيشترين سهم ت "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"هاي كه به ترتيب بانك
علق گرفته ت "ونزوئلا-مشترك ايران"سهم به بانك  مترينو ك اندركي در شبكه پرداخت را از آن خود كردهشاپ

  است.

اي هاز منظر مبلغي گردش مالي شاپركي كه مجموع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي هر بانك است، بانك
 "ئلاونزو-مشترك ايران"ين گردش مالي شاپركي و بانك بيشتر"صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"

  كمترين گردش مالي شاپركي را در اختيار دارند. 

آن  طصادر شده توس هايتراكنشپذيرش شده هر بانك با  هايتراكنشدر بررسي اختلاف ارزش ريالي بين 
ت به ماه نسب "پارسيان"و  "سامان"(تغيير جايگاه دو بانك  "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"سه بانك بانك، 

ملي "هاي و بانك صادرشده و پذيرش شده را دارا بوده هايتراكنشبيشترين اختلاف مثبت در مبلغ گذشته) 
اه در جايگ "تجارت"كان دوم و بانك در م"موسسه اعتباري نور"(در ماه گذشته  "تجارت"و  "مسكن"، "ايران

نفي در اين ، بيشترين اختلاف م )ندقرار داشتدر جايگاه سوم در بيشترين اختلاف منفي  "مسكن" پنجم و بانك
هاي دارندگان كارت عمدتا از طريق شده در حساب خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره

 ،"ملت"هاي به سمت بانك "تجارت"و  "مسكن"، "ملي ايران"هاي ابزار پرداخت الكترونيكي از بانك
  در حال انتقال است. "پارسيان"و  "سامان"

به برآوردي محاسصنعت و ها براي ترسيم وضعيت كلي هاي پذيرنده تراكنشدر بخش آخر از بررسي بازار بانك
ها و از جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناشبين حفظ تعادل هاي پذيرنده وبانك يپرداخت يكارمزدها يزانماز 
كارمزد پرداخت شده بانك  يزانم"به محاسبه  هاي گذشتههمانند ماه ،به شبكه پرداخت يپرداخت يرمزدهاكا
هاي پذيرنده پرداخته شده براي بانك "شده يرشپذخريد مبلغ تراكنش  يالر 100,000هر  يبه ازا يرندهپذ

 آباننسبت به ماه گذشته ( درصد رشد مثبت 48/5با  يرندهپذ يهابانك، 1396 آذردر به طور متوسط است. 
ميان  اند كه درغ جذب شده را به عنوان كارمزد پرداخت كردهلمبهر صدهزار ريال از  يالر 91/118يزان مماه) 
 ينكمتر نسبت به ماه گذشته درصد رشد منفي 40/2 با "توسعه صادرات ايران"، بانك ي پذيرندههابانك

 كارمزد پرداخت كرده است و نوانمبالغ جذب شده را به عريال يال از هر صدهزار ر 45/33 يعني مبلغ متوسط
كارمزد را به  يشترينب ريال 17/283 نسبت به ماه گذشته با مبلغدرصد رشد مثبت  88/6 با "خاورميانه "بانك 

  مبلغ جذب شده، پرداخت كرده است.  يالر 100,000هر  يازا
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نصب  شود. اين بانك در ازايه بانك پذيرنده متقبل مياي نيست كازآنجايي كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه
 PSPهر ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان اجاره بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت 

هاي به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه نمايد. اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت است.پرداخت مي
رض گردد، با فريال تراكنش پذيرش شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه  100,000زاي هر بانك به ا

ها هاي پرداختي بانكريال (سي هزار تومان به ازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينه 300,000اجاره متوسط 
پرداختي هر بانك نيز به ميزان كارمزد ريال مبلغ پذيرش شده محاسبه و عامل اجاره  100,000به ازاي هر 

 ديتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت "ها اضافه گرديده و شاخص جديد پرداختي در بانك
تعريف شده و به اين ترتيب بالاترين نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار  "با احتساب هزينه اجاره بها

ن آن به و كمتري "خاورميانه"با احتساب اجاره ابزارهاي كارتخوان به بانك  1396 آذرريال تراكنش خريد در 
  تعلق گرفته است. "توسعه صادرات ايران"بانك 

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
ريد هاي پرداخت قبض و خگيرد، براي تراكنشتعلق ميهاي كارتي هاي صادركننده به تراكنشتوسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"شارژ تعريف شده است كه در بخش آخر گزارش شاخص 
با توجه محاسبه گرديده و  96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

ماه به ازاي هر صد هزار  آذرهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكجود مشخص ميهاي موبه اطلاعات داده
ماه)  آباندرصد رشد مثبت نسبت به  29/14ريال ( 41/588ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ  

درصد  32/20ريال (  75/35با  "صنعت و معدن"، بانك 96 آذردر ، ين بينكه در ااند كارمزد پرداخت نموده
ترين مبلغ كارمزد را براي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) پايينكاهش 

درصد  43/1 ريال (با 31/1582با مبلغ   "حكمت ايرانيان"قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك 
ال دومين ري 96/1365با مبلغ  "بانك شركت دولتي پست" افزايش نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) و پس از آن

 .دان، پرداخت كردهبالاترين مبلغ كارمزد را به ازاي هر صدهزار ريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژ
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 هايشتراكنعدادي از كل بيشترين سهم ت "صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"هاي كه به ترتيب بانك
علق گرفته ت "ونزوئلا-مشترك ايران"سهم به بانك  مترينو ك اندركي در شبكه پرداخت را از آن خود كردهشاپ

  است.

اي هاز منظر مبلغي گردش مالي شاپركي كه مجموع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي هر بانك است، بانك
 "ئلاونزو-مشترك ايران"ين گردش مالي شاپركي و بانك بيشتر"صادرات ايران"و  "ملي ايران"، "ملت"

  كمترين گردش مالي شاپركي را در اختيار دارند. 

آن  طصادر شده توس هايتراكنشپذيرش شده هر بانك با  هايتراكنشدر بررسي اختلاف ارزش ريالي بين 
ت به ماه نسب "پارسيان"و  "سامان"(تغيير جايگاه دو بانك  "پارسيان"و  "سامان"، "ملت"سه بانك بانك، 

ملي "هاي و بانك صادرشده و پذيرش شده را دارا بوده هايتراكنشبيشترين اختلاف مثبت در مبلغ گذشته) 
اه در جايگ "تجارت"كان دوم و بانك در م"موسسه اعتباري نور"(در ماه گذشته  "تجارت"و  "مسكن"، "ايران

نفي در اين ، بيشترين اختلاف م )ندقرار داشتدر جايگاه سوم در بيشترين اختلاف منفي  "مسكن" پنجم و بانك
هاي دارندگان كارت عمدتا از طريق شده در حساب خصوص را دارند. اين بدان معناست كه وجوهات ذخيره

 ،"ملت"هاي به سمت بانك "تجارت"و  "مسكن"، "ملي ايران"هاي ابزار پرداخت الكترونيكي از بانك
  در حال انتقال است. "پارسيان"و  "سامان"

به برآوردي محاسصنعت و ها براي ترسيم وضعيت كلي هاي پذيرنده تراكنشدر بخش آخر از بررسي بازار بانك
ها و از جذب وجوهات تراكنش يرسوب ناشبين حفظ تعادل هاي پذيرنده وبانك يپرداخت يكارمزدها يزانماز 
كارمزد پرداخت شده بانك  يزانم"به محاسبه  هاي گذشتههمانند ماه ،به شبكه پرداخت يپرداخت يرمزدهاكا
هاي پذيرنده پرداخته شده براي بانك "شده يرشپذخريد مبلغ تراكنش  يالر 100,000هر  يبه ازا يرندهپذ

 آباننسبت به ماه گذشته ( درصد رشد مثبت 48/5با  يرندهپذ يهابانك، 1396 آذردر به طور متوسط است. 
ميان  اند كه درغ جذب شده را به عنوان كارمزد پرداخت كردهلمبهر صدهزار ريال از  يالر 91/118يزان مماه) 
 ينكمتر نسبت به ماه گذشته درصد رشد منفي 40/2 با "توسعه صادرات ايران"، بانك ي پذيرندههابانك

 كارمزد پرداخت كرده است و نوانمبالغ جذب شده را به عريال يال از هر صدهزار ر 45/33 يعني مبلغ متوسط
كارمزد را به  يشترينب ريال 17/283 نسبت به ماه گذشته با مبلغدرصد رشد مثبت  88/6 با "خاورميانه "بانك 

  مبلغ جذب شده، پرداخت كرده است.  يالر 100,000هر  يازا
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نصب  شود. اين بانك در ازايه بانك پذيرنده متقبل مياي نيست كازآنجايي كه كارمزد پرداختي، تنها هزينه
 PSPهر ابزار كارتخوان فروشگاهي نيز مبلغي را به عنوان اجاره بها و پرستاري ابزار كارتخوان به شركت 

هاي به جهت اينكه برآوردي از ميزان هزينه نمايد. اين مبلغ به ازاي ابزارهاي مختلف متفاوت است.پرداخت مي
رض گردد، با فريال تراكنش پذيرش شده با توجه به ميزان اجاره پرداختي نيز ارائه  100,000زاي هر بانك به ا

ها هاي پرداختي بانكريال (سي هزار تومان به ازاي هر ابزار كارتخوان در ماه)، هزينه 300,000اجاره متوسط 
پرداختي هر بانك نيز به ميزان كارمزد ريال مبلغ پذيرش شده محاسبه و عامل اجاره  100,000به ازاي هر 

 ديتراكنش خر يالهر صدهزار ر يبه ازا يكارمزد پرداخت "ها اضافه گرديده و شاخص جديد پرداختي در بانك
تعريف شده و به اين ترتيب بالاترين نسبت كارمزد پرداختي به ازاي هر صد هزار  "با احتساب هزينه اجاره بها

ن آن به و كمتري "خاورميانه"با احتساب اجاره ابزارهاي كارتخوان به بانك  1396 آذرريال تراكنش خريد در 
  تعلق گرفته است. "توسعه صادرات ايران"بانك 

هاي بانك مركزي مبني بر تعيين كارمزدهاي ارائه خدمات پرداخت كارت، تنها كارمزدي كه بر اساس ابلاغيه
ريد هاي پرداخت قبض و خگيرد، براي تراكنشتعلق ميهاي كارتي هاي صادركننده به تراكنشتوسط بانك

 نندهصادركبانك  توسط كارمزد پرداخت شده يزانم"شارژ تعريف شده است كه در بخش آخر گزارش شاخص 
با توجه محاسبه گرديده و  96 ماه آذر،  براي "پرداخت قبض و خريد شارژتراكنش ريال  100,000هر  يبه ازا

ماه به ازاي هر صد هزار  آذرهاي صادركننده در گردد كه در كل بانكجود مشخص ميهاي موبه اطلاعات داده
ماه)  آباندرصد رشد مثبت نسبت به  29/14ريال ( 41/588ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد شارژ مبلغ  

درصد  32/20ريال (  75/35با  "صنعت و معدن"، بانك 96 آذردر ، ين بينكه در ااند كارمزد پرداخت نموده
ترين مبلغ كارمزد را براي هر صد هزار ريال تراكنش پرداخت نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) پايينكاهش 

درصد  43/1 ريال (با 31/1582با مبلغ   "حكمت ايرانيان"قبض و خريد شارژ در شبكه پرداخت كارتي و بانك 
ال دومين ري 96/1365با مبلغ  "بانك شركت دولتي پست" افزايش نرخ رشد نسبت به ماه گذشته) و پس از آن

 .دان، پرداخت كردهبالاترين مبلغ كارمزد را به ازاي هر صدهزار ريال تراكنش پرداخت و قبض و خريد شارژ
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  نامهواژه .7
ارش شاپرك در دو بخش واژگان تخصصي شبكه الكترونيك پرداخت در اين بخش انواع واژگان به كار برده شده در متن گز

هاي تخصصي اقتصادي و و اصطالحات و شاخص "مستند تعاريف پايه شبكه الكترونيك پرداخت كارت"كارتي بر اساس 
 شود.ها بيان ميهاي نحوه محاسبه اين شاخصفرمول

  

  شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك

اي است هشبكاخت كارت يا شاپرك، شبكه الكترونيكي پرد
كه به منظور ساماندهي نظام پرداخت الكترونيك كشور 

 »ابزار پذيرش« حاصل از  هايتراكنشايجاد شده و كليه 
 شود و به طور كليتوسط اين شبكه نظارت و كنترل مي

نظارت بر عملكرد فني و اجرايي و انجام عمليات تسويه را 
  بر عهده دارد.

  خدمات پرداخت   دهندهارائهشركت 

 يحقوق يتشخص؛ 37خدمات پرداخت دهندهارائهشركت 
 يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور

.ا.ا. ج يكه از بانك مركز يو بر اساس مجوز يدهبه ثبت رس
و بر طبق مقررات ناظر بر  نمايديم يافتو شاپرك در

مات و خدمات پرداخت، و الزا دهندهارائه يهاشركت
ر حال د .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهادستورالعمل

خدمت پرداخت از بانك  دهندهارائهشركت  12حاضر 
اند كه در فصل مربوطه مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده

  از اين گزارش به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند. 

  
                                                 

 
37 Payment Service Provider 
38 Issuer Bank 
39 Acquirer Bank Acquirer 
40 IBAN: International Bank Account Number 

    38بانك صادركننده 

ط ا طبق مقررات و ضوابر يكارت بانكانواع است كه  بانكي
اين . نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يبانك مركز

ها همه انواع كارت پرداخت را با مجوز بانك مركزي بانك
 نمايند. صادر مي

    39يرندهبانك پذ

ربوط وجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
 نزد آن مفتوح است. ي،بانك يهاكارت يبه داد و ستدها

اره شم"شبكه پرداخت اطالعات حساب پذيرنده را از طريق 
  نمايد. پذيرندگان دريافت مي 40ي"شبا

  شبكه پرداخت  41انواع خدمات

انتقال وجوه ناشي از خدمت اصلي شبكه پرداخت كارت، 
خريد كاال و خدمات از حساب خريدار به حساب فروشنده 

پرداخت است. البته خدمات ارزش افزوده ديگري نظير 
هاي تلفن و خريد شارژخدمات شهري شناسه دار ض وقب

گيري نيز در اين شبكه مانده هايتراكنشو نهايتا  همراه
  اند. شوند كه به خدمات اصلي شبكه تبديل شدهارائه مي

41Service Type 
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 خطاي شاپركي راكنشت

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
سوئيچ كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا 

  باشد.شاپرك ميساز يكپارچه

 خطاي كاربري تراكنش

خطاهاي كاربري به دليل مشكالت دارنده كارت نظير 
اين  علت بروزآيند. كمبود موجودي و يا رمز اشتباه پديد مي

گرچه اين  باشد.خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي
ديد  واست اما از منظر تراكنش از ديد كاربر نهايي ناموفق 

ي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده و ي الكترونيكشبكه
شبكه پرداخت، خدمات خود را به اين تراكنش به انجام 

  رسانده است. 

  تراكنش خطاي كسب و كار

ست كه بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت تراكنشي ا
ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد 

، شاپرك، PSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. بانك

طبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان 
 باشد و لذا به طوريرش نميمزبور به لحاظ فني قابل پذ

شود؛ جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي
ا تراكنش ، قبال ب ينا يهاصالح ياتعمل"خطاهايي از جمله 

  و غيره.  "است يرفتهصورت پذ يتموفق

 تراكنش موفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
ها شامل ين تراكنشكارت (شاپرك) موفق بوده است. ا

موفق كاربري هستند.  هايتراكنشخطاهاي كاربري و 
-خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب مي

ه ي نقصي در شبكه نيستند و بشوند؛ چرا كه نمايش دهنده
 ي سيستمعلت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانه

  اند.دادهرخ
                                                 

 
48 EFTPOS 

 تراكنش ناموفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداخته از ديد شبكهتراكنشي است ك
 ها شاملكارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنش

خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و 
  باشند.خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي

تراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل 
ك كارت به جز شبكه پرداخت الكتروني هايتراكنش
 شود.خطاي شاپركي را شامل مي هايتراكنش

 ابزار پذيرش تراكنش

افزاري كه امكان تراكنش افزار و نرمعبارت است از سخت
انواع ابزارهاي موجود  سازد.را براي دارنده كارت فراهم مي

هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهدر شبكه
 رش اينترنتي، ابزار پذيرشكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذي

  موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 48كارتخوان فروشگاهي

ي كه با پذيرش كارت بانك ابزاري است سيار و يا غير سيار
ي وجه به صورت الكترونيك تاتواند امكاني را فراهم كند مي

ين ا .منتقل شود پذيرندهاز حساب دارنده كارت به حساب 
هم به صورت متصل به  ابزار هم به صورت مستقل و

اربرد بيشتر كگيرد. در ايران مورد استفاده قرار مي 49كامپيوتر
  اين ابزار در ايران مربوط به خريد كاالو  خدمات است. 

  كارتخوان فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
ي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگان ثبت دهندهارائهشركت 

 ”Y“ده و وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات ش
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 

  تراكنش به شبكه پرداخت را دارد. 
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  نامهواژه .7
ارش شاپرك در دو بخش واژگان تخصصي شبكه الكترونيك پرداخت در اين بخش انواع واژگان به كار برده شده در متن گز

هاي تخصصي اقتصادي و و اصطالحات و شاخص "مستند تعاريف پايه شبكه الكترونيك پرداخت كارت"كارتي بر اساس 
 شود.ها بيان ميهاي نحوه محاسبه اين شاخصفرمول

  

  شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك

اي است هشبكاخت كارت يا شاپرك، شبكه الكترونيكي پرد
كه به منظور ساماندهي نظام پرداخت الكترونيك كشور 

 »ابزار پذيرش« حاصل از  هايتراكنشايجاد شده و كليه 
 شود و به طور كليتوسط اين شبكه نظارت و كنترل مي

نظارت بر عملكرد فني و اجرايي و انجام عمليات تسويه را 
  بر عهده دارد.

  خدمات پرداخت   دهندهارائهشركت 

 يحقوق يتشخص؛ 37خدمات پرداخت دهندهارائهشركت 
 يدر قالب شركت سهام يرانا ياسالم ياست كه در جمهور

.ا.ا. ج يكه از بانك مركز يو بر اساس مجوز يدهبه ثبت رس
و بر طبق مقررات ناظر بر  نمايديم يافتو شاپرك در

مات و خدمات پرداخت، و الزا دهندهارائه يهاشركت
ر حال د .نماينديم يتشاپرك فعال يابالغ يهادستورالعمل

خدمت پرداخت از بانك  دهندهارائهشركت  12حاضر 
اند كه در فصل مربوطه مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده

  از اين گزارش به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند. 

  
                                                 

 
37 Payment Service Provider 
38 Issuer Bank 
39 Acquirer Bank Acquirer 
40 IBAN: International Bank Account Number 

    38بانك صادركننده 

ط ا طبق مقررات و ضوابر يكارت بانكانواع است كه  بانكي
اين . نمايديخود صادر م يانمشتر يبرا يبانك مركز

ها همه انواع كارت پرداخت را با مجوز بانك مركزي بانك
 نمايند. صادر مي

    39يرندهبانك پذ

ربوط وجوه م يزبه منظور وار يرنده،است كه حساب پذ بانكي
 نزد آن مفتوح است. ي،بانك يهاكارت يبه داد و ستدها

اره شم"شبكه پرداخت اطالعات حساب پذيرنده را از طريق 
  نمايد. پذيرندگان دريافت مي 40ي"شبا

  شبكه پرداخت  41انواع خدمات

انتقال وجوه ناشي از خدمت اصلي شبكه پرداخت كارت، 
خريد كاال و خدمات از حساب خريدار به حساب فروشنده 

پرداخت است. البته خدمات ارزش افزوده ديگري نظير 
هاي تلفن و خريد شارژخدمات شهري شناسه دار ض وقب

گيري نيز در اين شبكه مانده هايتراكنشو نهايتا  همراه
  اند. شوند كه به خدمات اصلي شبكه تبديل شدهارائه مي

41Service Type 
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 خطاي شاپركي راكنشت

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
سوئيچ كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا 

  باشد.شاپرك ميساز يكپارچه

 خطاي كاربري تراكنش

خطاهاي كاربري به دليل مشكالت دارنده كارت نظير 
اين  علت بروزآيند. كمبود موجودي و يا رمز اشتباه پديد مي

گرچه اين  باشد.خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي
ديد  واست اما از منظر تراكنش از ديد كاربر نهايي ناموفق 

ي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده و ي الكترونيكشبكه
شبكه پرداخت، خدمات خود را به اين تراكنش به انجام 

  رسانده است. 

  تراكنش خطاي كسب و كار

ست كه بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت تراكنشي ا
ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد 

، شاپرك، PSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. بانك

طبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان 
 باشد و لذا به طوريرش نميمزبور به لحاظ فني قابل پذ

شود؛ جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي
ا تراكنش ، قبال ب ينا يهاصالح ياتعمل"خطاهايي از جمله 

  و غيره.  "است يرفتهصورت پذ يتموفق

 تراكنش موفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
ها شامل ين تراكنشكارت (شاپرك) موفق بوده است. ا

موفق كاربري هستند.  هايتراكنشخطاهاي كاربري و 
-خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب مي

ه ي نقصي در شبكه نيستند و بشوند؛ چرا كه نمايش دهنده
 ي سيستمعلت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانه

  اند.دادهرخ
                                                 

 
48 EFTPOS 

 تراكنش ناموفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداخته از ديد شبكهتراكنشي است ك
 ها شاملكارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنش

خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و 
  باشند.خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي

تراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل 
ك كارت به جز شبكه پرداخت الكتروني هايتراكنش
 شود.خطاي شاپركي را شامل مي هايتراكنش

 ابزار پذيرش تراكنش

افزاري كه امكان تراكنش افزار و نرمعبارت است از سخت
انواع ابزارهاي موجود  سازد.را براي دارنده كارت فراهم مي

هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهدر شبكه
 رش اينترنتي، ابزار پذيرشكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذي

  موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 48كارتخوان فروشگاهي

ي كه با پذيرش كارت بانك ابزاري است سيار و يا غير سيار
ي وجه به صورت الكترونيك تاتواند امكاني را فراهم كند مي

ين ا .منتقل شود پذيرندهاز حساب دارنده كارت به حساب 
هم به صورت متصل به  ابزار هم به صورت مستقل و

اربرد بيشتر كگيرد. در ايران مورد استفاده قرار مي 49كامپيوتر
  اين ابزار در ايران مربوط به خريد كاالو  خدمات است. 

  كارتخوان فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
ي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگان ثبت دهندهارائهشركت 

 ”Y“ده و وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات ش
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 

  تراكنش به شبكه پرداخت را دارد. 
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 خطاي شاپركي راكنشت

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
سوئيچ كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا 

  باشد.شاپرك ميساز يكپارچه

 خطاي كاربري تراكنش

خطاهاي كاربري به دليل مشكالت دارنده كارت نظير 
اين  علت بروزآيند. كمبود موجودي و يا رمز اشتباه پديد مي

گرچه اين  باشد.خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي
ديد  واست اما از منظر تراكنش از ديد كاربر نهايي ناموفق 

ي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده و ي الكترونيكشبكه
شبكه پرداخت، خدمات خود را به اين تراكنش به انجام 

  رسانده است. 

  تراكنش خطاي كسب و كار

ست كه بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت تراكنشي ا
ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد 

، شاپرك، PSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. بانك

طبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان 
 باشد و لذا به طوريرش نميمزبور به لحاظ فني قابل پذ

شود؛ جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي
ا تراكنش ، قبال ب ينا يهاصالح ياتعمل"خطاهايي از جمله 

  و غيره.  "است يرفتهصورت پذ يتموفق

 تراكنش موفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
ها شامل ين تراكنشكارت (شاپرك) موفق بوده است. ا

موفق كاربري هستند.  هايتراكنشخطاهاي كاربري و 
-خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب مي

ه ي نقصي در شبكه نيستند و بشوند؛ چرا كه نمايش دهنده
 ي سيستمعلت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانه

  اند.دادهرخ
                                                 

 
48 EFTPOS 

 تراكنش ناموفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداخته از ديد شبكهتراكنشي است ك
 ها شاملكارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنش

خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و 
  باشند.خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي

تراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل 
ك كارت به جز شبكه پرداخت الكتروني هايتراكنش
 شود.خطاي شاپركي را شامل مي هايتراكنش

 ابزار پذيرش تراكنش

افزاري كه امكان تراكنش افزار و نرمعبارت است از سخت
انواع ابزارهاي موجود  سازد.را براي دارنده كارت فراهم مي

هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهدر شبكه
 رش اينترنتي، ابزار پذيرشكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذي

  موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 48كارتخوان فروشگاهي

ي كه با پذيرش كارت بانك ابزاري است سيار و يا غير سيار
ي وجه به صورت الكترونيك تاتواند امكاني را فراهم كند مي

ين ا .منتقل شود پذيرندهاز حساب دارنده كارت به حساب 
هم به صورت متصل به  ابزار هم به صورت مستقل و

اربرد بيشتر كگيرد. در ايران مورد استفاده قرار مي 49كامپيوتر
  اين ابزار در ايران مربوط به خريد كاالو  خدمات است. 

  كارتخوان فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
ي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگان ثبت دهندهارائهشركت 

 ”Y“ده و وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات ش
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 

  تراكنش به شبكه پرداخت را دارد. 
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  كارتخوان غير فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
بت ان ثي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگدهندهارائهشركت 

 ”N“شده اما وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات 
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 
تراكنش به شبكه پرداخت را ندارد و به هر دليل فاقد 

 تراكنش خواهد بود. 

   كارتخوان پر تراكنش

با توجه به تعريف شاپرك در سنجش كارآيي ابزارهاي 
وعي نرتخوان فروشگاهي، كارتخوان پر تراكنش، پذيرش كا

يا بيش  60، از كارتخوان فعال سيستمي است كه در هر ماه
 رآن د هايتراكنشتراكنش داشته يا مجموع مبالغ  60از 

  ميليون ريال باشد. 20حداقل  هر ماه

  تراكنشكارتخوان كم

با توجه به تعريف شاپرك در سنجش كارآيي ابزارهاي 
خوان فروشگاهي، كارتخوان كم تراكنش، پذيرش كارت

 در بازه زمانينوعي از كارتخوان فعال سيستمي است كه 
داشته  در هر ماهمالي  تراكنش 60سه ماه متوالي، كمتر از 

آن در سه ماه كمتر از  هايتراكنشباشد و مجموع مبالغ 
اين سنجه به جهت شناسايي  باشد.در ماه ميليون ريال  20

كه در شبكه پرداخت از كارآيي مناسب ابزارهايي است 
  برخوردار نيستند. 

   نشتراك بدونكارتخوان 

كارتخوان تراكنش دار، نوعي از كارتخوان فعال سيستمي 
 تراكنش حتي يك عددي زماني سه ماهه در بازهاست كه 

  داشته باشد. نمالي 

                                                 

 
50Internet Payment Gateway 
51Mobile Payment Gateway 
52 In-Store 
53 Web-Mobile 

   دار)كارتخوان داراي تراكنش (تراكنش

كارتخوان فعال سيستمي  كارتخوان تراكنش دار، نوعي از
 ي زماني سه ماهه حداقل يك تراكنشدر بازهاست كه 

  داشته باشد.  مالي

 ابزار پذيرش اينترنتي

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را 
بدون حضور كارت از طريق اينترنت و درگاه پرداخت 

ي هاسايتساختار تعامل وب نمايد.، فراهم مي50اينترنتي
فروشندگان با درگاه پرداخت اينترنتي كه از طريق 

شود، از خدمات پرداخت ارائه مي دهندهارائههاي شركت
در  TCP/IPطريق اتصال امن اينترنتي بر مبناي پروتكل 

  افتد. اليه شبكه اتفاق مي

 ابزار پذيرش موبايلي

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را 
ت از طريق تلفن همراه و درگاه پرداخت بدون حضور كار

هاي فراواني ابزار موبايل قابليت آورد.، فراهم مي51موبايلي
تواند هم به عنوان كارت و در صنعت پرداخت داشته و مي

لف مخت هايهم به عنوان ترمينال ايفاي نقش كند. كانال
انال از جمله كپرداخت بر روي موبايل قابل تعريف هستند، 

هاي ، پرداختNFCنظير 52اي داخل فروشگاهيهپرداخت
وب از  از طريق هاي، پرداختUSSDاز طريق  برخط

هاي از طريق و همچنين پرداخت 53روي موبايل
. اما آنچه در حال حاضر در شبكه 54هاي موبايلياپليكيشن

فقط  USSDپرداخت كشور مجوز فعاليت دارد، كانال 
قبض و همچنين خريد شارژ و پرداخت  هايتراكنشبراي 

  هاي تلفن همراه است. از طريق گوشي  NFCكاربرد 
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 خطاي شاپركي راكنشت

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
سوئيچ كارت (شاپرك) ناموفق است و علت بروز خطا 

  باشد.شاپرك ميساز يكپارچه

 خطاي كاربري تراكنش

خطاهاي كاربري به دليل مشكالت دارنده كارت نظير 
اين  علت بروزآيند. كمبود موجودي و يا رمز اشتباه پديد مي

گرچه اين  باشد.خطاها، اشتباهات كاربر (دارنده كارت) مي
ديد  واست اما از منظر تراكنش از ديد كاربر نهايي ناموفق 

ي پرداخت كارت (شاپرك) موفق بوده و ي الكترونيكشبكه
شبكه پرداخت، خدمات خود را به اين تراكنش به انجام 

  رسانده است. 

  تراكنش خطاي كسب و كار

ست كه بر اثر راهبري سيستم و بدون دخالت تراكنشي ا
ذينفعان مختلف شبكه پرداخت الكترونيك كارت پديد 

، شاپرك، PSPهاي آيد و عمال هيچ يك از شركتمي
هاي صادركننده و پذيرنده در وقوع آن نقش ندارند. بانك

طبيعتا لحاظ اين نوع خطا به حساب هر يك از ذينفعان 
 باشد و لذا به طوريرش نميمزبور به لحاظ فني قابل پذ

شود؛ جداگانه، تحت عنوان خطاي كسب و كار معرفي مي
ا تراكنش ، قبال ب ينا يهاصالح ياتعمل"خطاهايي از جمله 

  و غيره.  "است يرفتهصورت پذ يتموفق

 تراكنش موفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداختتراكنشي است كه از ديد شبكه
ها شامل ين تراكنشكارت (شاپرك) موفق بوده است. ا

موفق كاربري هستند.  هايتراكنشخطاهاي كاربري و 
-خطاهاي كاربري، تراكنش موفق سيستمي محسوب مي

ه ي نقصي در شبكه نيستند و بشوند؛ چرا كه نمايش دهنده
 ي سيستمعلت اشتباه كاربران يا انجام عمليات روزانه

  اند.دادهرخ
                                                 

 
48 EFTPOS 

 تراكنش ناموفق سيستمي

 ي الكترونيكي پرداخته از ديد شبكهتراكنشي است ك
 ها شاملكارت (شاپرك) ناموفق بوده است. اين تراكنش

خطاهاي صادركنندگي و شتاب، خطاهاي شاپركي و 
  باشند.خطاهاي پذيرندگي مي

  تراكنش موفق سيستمي شاپركي

تراكنشي است كه از ديد سوئيچ شاپرك موفق است و كل 
ك كارت به جز شبكه پرداخت الكتروني هايتراكنش
 شود.خطاي شاپركي را شامل مي هايتراكنش

 ابزار پذيرش تراكنش

افزاري كه امكان تراكنش افزار و نرمعبارت است از سخت
انواع ابزارهاي موجود  سازد.را براي دارنده كارت فراهم مي

هاي ي الكترونيكي پرداخت كارت شامل دستگاهدر شبكه
 رش اينترنتي، ابزار پذيرشكارتخوان فروشگاهي، ابزار پذي

  موبايلي، و كيوسك پرداخت است.

 48كارتخوان فروشگاهي

ي كه با پذيرش كارت بانك ابزاري است سيار و يا غير سيار
ي وجه به صورت الكترونيك تاتواند امكاني را فراهم كند مي

ين ا .منتقل شود پذيرندهاز حساب دارنده كارت به حساب 
هم به صورت متصل به  ابزار هم به صورت مستقل و

اربرد بيشتر كگيرد. در ايران مورد استفاده قرار مي 49كامپيوتر
  اين ابزار در ايران مربوط به خريد كاالو  خدمات است. 

  كارتخوان فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
ي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگان ثبت دهندهارائهشركت 

 ”Y“ده و وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات ش
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 

  تراكنش به شبكه پرداخت را دارد. 

49 PC-POS / IPOS(Integrated POS) 
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  كارتخوان غير فعال سيستمي 

كارتخوان فعال سيستمي، ابزار پذيرشي است كه توسط 
بت ان ثي پرداخت در پايگاه داده پذيرندگدهندهارائهشركت 

 ”N“شده اما وضعيت فعاليت اين ابزار در پايگاه اطالعات 
ذكر شده است كه بدان معناست كه اين ابزار آمادگي ارسال 
تراكنش به شبكه پرداخت را ندارد و به هر دليل فاقد 

 تراكنش خواهد بود. 

   كارتخوان پر تراكنش

با توجه به تعريف شاپرك در سنجش كارآيي ابزارهاي 
وعي نرتخوان فروشگاهي، كارتخوان پر تراكنش، پذيرش كا

يا بيش  60، از كارتخوان فعال سيستمي است كه در هر ماه
 رآن د هايتراكنشتراكنش داشته يا مجموع مبالغ  60از 

  ميليون ريال باشد. 20حداقل  هر ماه

  تراكنشكارتخوان كم

با توجه به تعريف شاپرك در سنجش كارآيي ابزارهاي 
خوان فروشگاهي، كارتخوان كم تراكنش، پذيرش كارت

 در بازه زمانينوعي از كارتخوان فعال سيستمي است كه 
داشته  در هر ماهمالي  تراكنش 60سه ماه متوالي، كمتر از 

آن در سه ماه كمتر از  هايتراكنشباشد و مجموع مبالغ 
اين سنجه به جهت شناسايي  باشد.در ماه ميليون ريال  20

كه در شبكه پرداخت از كارآيي مناسب ابزارهايي است 
  برخوردار نيستند. 

   نشتراك بدونكارتخوان 

كارتخوان تراكنش دار، نوعي از كارتخوان فعال سيستمي 
 تراكنش حتي يك عددي زماني سه ماهه در بازهاست كه 

  داشته باشد. نمالي 

                                                 

 
50Internet Payment Gateway 
51Mobile Payment Gateway 
52 In-Store 
53 Web-Mobile 

   دار)كارتخوان داراي تراكنش (تراكنش

كارتخوان فعال سيستمي  كارتخوان تراكنش دار، نوعي از
 ي زماني سه ماهه حداقل يك تراكنشدر بازهاست كه 

  داشته باشد.  مالي

 ابزار پذيرش اينترنتي

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را 
بدون حضور كارت از طريق اينترنت و درگاه پرداخت 

ي هاسايتساختار تعامل وب نمايد.، فراهم مي50اينترنتي
فروشندگان با درگاه پرداخت اينترنتي كه از طريق 

شود، از خدمات پرداخت ارائه مي دهندهارائههاي شركت
در  TCP/IPطريق اتصال امن اينترنتي بر مبناي پروتكل 

  افتد. اليه شبكه اتفاق مي

 ابزار پذيرش موبايلي

ابزاري است كه امكان انجام هرگونه عمليات پرداخت را 
ت از طريق تلفن همراه و درگاه پرداخت بدون حضور كار

هاي فراواني ابزار موبايل قابليت آورد.، فراهم مي51موبايلي
تواند هم به عنوان كارت و در صنعت پرداخت داشته و مي

لف مخت هايهم به عنوان ترمينال ايفاي نقش كند. كانال
انال از جمله كپرداخت بر روي موبايل قابل تعريف هستند، 

هاي ، پرداختNFCنظير 52اي داخل فروشگاهيهپرداخت
وب از  از طريق هاي، پرداختUSSDاز طريق  برخط

هاي از طريق و همچنين پرداخت 53روي موبايل
. اما آنچه در حال حاضر در شبكه 54هاي موبايلياپليكيشن

فقط  USSDپرداخت كشور مجوز فعاليت دارد، كانال 
قبض و همچنين خريد شارژ و پرداخت  هايتراكنشبراي 

  هاي تلفن همراه است. از طريق گوشي  NFCكاربرد 
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 55هاي رايج در شبكهانواع كارت

 در سوييچ شاپرك، از هاي بانكي داراي تراكنشانواع كارت
نظر كاربري شامل كارت برداشت، كارت پيش پرداخته و 

  باشد.كارت اعتباري مي

 56كارت برداشت (بدهي)

ت متصل به يك يا چند حساب عبارت است از هر نوع كار
هاي مورد ترين كارتها و جزء رايجاي نزد بانكسپرده

مشتري  دارد. 1Xاستفاده مي باشد كه كد محصول 
ي يا الحسنه، جارهاي قرضتواند با افتتاح يكي از سپردهمي

گذاري كرده مدت دار، تا سقف وجهي كه نزد بانك سپرده
هاي مات را از درگاهاست برداشت وجه و خريد كاال و خد

  بانكداري الكترونيك به عمل آورد. 

 57نام)كارت پيش پرداخته (بي

مشخصات دارنده اين نوع كارت بر روي جسم كارت درج 
شوند. ها به انواع زير تقسيم ميتشود، اين كارنمي
ابق هويتي در سامانه متمركز نام داراي سوهاي بيكارت
ه ها ككارتام و برخي بننهاي خريد بينظير كارت كارت،

ام نهاي بيكارت شوند.معموال به صورت گروهي صادر مي
قابل  كه ماهيتا ابق هويتي در سامانه متمركز كارت،فاقد سو

هاي ارتكشوند؛ بوده و به دو دسته تقسيم ميانتقال به غير 
ها نظير كارت هديه كه انجام تراكنش توسط آن 58بر خط

هاي متمركز كارت است. كد انهمستلزم تاييد توسط سام
كارتهاي باشد و مي X4و  X2 ،X3ها، محصول اين كارت

هاي كيف پول الكترونيكي (كارت نظير كارت 59برون خط
از تواند بدون نيها ميهوشمند) كه انجام تراكنش توسط آن

به تعامل با سامانه هاي متمركز كارت صورت پذيرد. در اين 
مستقال ببر روي فيزيك كارت و  ها، ارزش پوليگونه كارت

 5X شود. كد محصول اين نوع كارتدر تراشه ذخيره مي
نام فاقد سوابق هويتي، در حكم پول هاي بيكارت باشد.مي

                                                 

 
) اعالم مشخصات انواع ابزارهاي پرداخت 1386بانك مركزي ( 55

 كارتي در نظام بانكي كشور.
56  Debit card 
57 prepaid 

نقد بوده و با توجه به اينكه همانند اسكناس و مسكوك 
ها و تشخيص هويت دارنده آن ميسر رديابي تراكنش

رنده ها، داقت اين كارتنيست، در صورت مفقود شدن يا سر
ا شود. بكارت و رمز مربوط به آن صاحب كارت شناخته مي

ير نظ-هاها مكلفند براي اين قبيل كارتاين وجود بانك
 گيري و تغييرحداقل خدمات مانده-هاي پرداختساير كارت

  رمز را تعريف كنند.

 60كارت اعتباري

ا ب عبارت است از هر نوع كارت متصل به يك خط اعتباري
سقف معين تخصيص يافته از طرف بانك به دارنده كارت، 

سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت كه او را قادر مي
وجه كاال و خدمات مبادرت كند. كد محصول اين نوع كارت 

6X ها در شبكه شاپرك پذيرفته شده اين كارت باشد.مي
و چارچوب كارمزدي مستقل خود  را دارند. مسئوليت 

يريت ريسك اعتباري دارندگان اين كارت به عهده بانك مد
  باشد. صادركننده مي

 ي كارتتراكنش دارنده

 ارسالي از هايتراكنشبه يكي از انواع تراكنش است و 
و  2200ي شود كه با شناسهي كارت گفته ميطرف دارنده

شوند (الزم به ي پرداخت (شاپرك) ميوارد شبكه 2100
در تاريخ  9090ي تي شدن بستهذكر است با عمليا

 يبا شناسه هايتراكنشدر سوييچ شاپرك،  06/04/1393
 2100به  100ي با شناسه هايتراكنشو  2200به  200

 ISO 8583تبديل شدند. اين تغييرات مطابق با استاندارد 
ي ها با شناسهباشد). در اين تراكنشمي 2003ي نسخه
شود ولي با جام ميعمليات برداشت از كارت ان 2200
عمليات مالي انجام نشده و تنها خدمت  2100ي شناسه
  شود.گيري ارائه ميمانده

 

58 online 
59 offline 
60 Credit card 
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 تأييديه انجام تراكنش تراكنش

-دهندهئهاراشود كه توسط شركت هايي گفته ميبه تراكنش
ها شود. هدف از اين تراكنشي خدمات پرداخت ارسال مي

تي اي واريز مبلغ برداشتاييديه انجام تراكنش و درخواست بر
ا هاست. مطابق اين درخواست از كارت به حساب پذيرنده

هاي زماني عمليات واريز به حساب پذيرنده در سيكل
 2220ها ي اين تراكنشگيرد. شناسهمشخص انجام مي

قبل از اجرايي  220ي با شناسه هايتراكنشاست (معادل 
ي خدمات دهندهارائههاي ). شركت9090ي شدن بسته

ساعت فرصت دارند (معادل يك  48پرداخت تا حداكثر 
cut-off  يا تغيير روز مالي) اين تراكنش را به ازاي هر

برخي خطاهاي  ي كارت ارسال كنند.تراكنش دارنده
ها، مربوط به عدم ارسال در تراكنش دادهرخپذيرندگي 

  تائيديه تراكنش به شبكه است. 

 اصالحيه تراكنش

ي كارت دچار خطا شود ولي برداشت از دارنده اگر تراكنش
كارت انجام شده باشد، يك تراكنش اصالحيه در شبكه 

 يشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهتوليد مي
است (معادل  2420ها ي اين تراكنشكارت بازگردد. شناسه

قبل از اجرايي شدن  420و  400ي با شناسه هايتراكنش
   ).9090ي بسته

 61ناتمام تراكنش

 موفق بوده استاز نظر كاربري ي كارت كه دارنده تراكنش
ساعت به  48تراكنش درخواست واريز تا  و به ازاي آن

-سوييچ شاپرك ارسال نشده است را تراكنش ناتمام مي
كه  2200ي گويند (معادل تراكنش موفق كاربري با شناسه

وجود  شده است).آن در مدت مجاز ارسال ن 2220تراكنش 
  گردد. ناتمام به نوعي مشكل كيفي قلمداد مي هايتراكنش

  

  
                                                 

 
61 Reconciliation Account (RA) 

  تراكنش مالي

تراكنشي است كه نوع خدمت آن خريد كاال و خدمات يا 
 يها پول از دارندهباشد. در اين تراكنشپرداخت قبض مي

يعتا طب پذيرد.شود و عمليات مالي انجام ميكارت كسر مي
  غير مالي است.  هايتراكنشزمره  گيري ازتراكنش مانده

 فروشگاهي اثربخشي كارتخوان

هاي سنجش و مقايسه اين شاخص يكي از روش
خدمات پرداخت در فرآيند بازاريابي  دهندهارائههاي شركت

سهم  نسبت اين شاخص برابر باو نصب ابزار در بازار است. 
فروشگاهي فعال سيستمي هر  هايخوانكارت هايتراكنش
ي فعال سيستم هايخوانكارتتعداد  سهم، به از كل شركت

  به عبارت ديگر: .از كل است شركت  هر

�

	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت هايتراكنش تعداد	
	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايتراكنش تعداد	

تعداد	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت
تعداد	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي

 

شركت  يك هايخوانكارت ياثربخش يزانعدد حاصل م
ن و مقدار آ دهديرا نشان م يكيدر شبكه پرداخت الكترون

 هايتراكنششركت در جذب  يك ييتوانا يزانم يانگرب
شبكه شاپرك است. مثال اگر  يفروشگاه هايخوانكارت

ركت سهم آن ش ، يعنيباشد يك يشركت يشاخص برا ينا
ازه اندشبكه شاپرك به هايخوانكارت هايتراكنشاز كل 

آن شركت از كل  هايخوانكارتسهم تعداد 
 يشاخص برا ينكشور است. چنانچه ا هايخوانكارت
آن  هايتراكنشجذب  يعنيباشد  يكباالتر از  يشركت

از سهم تعداد  يشب يشهاكارتخوان يبانك رو
كشور  هايخوانكارتاز كل  آن شركت هايخوانكارت
ودن تر بباالتر بودن اين شاخص، به معني كم بازده است.

ابزارهاي شركت و طبيعتا كاهش درآمد متصور از ابزارهاي 
  فروش است. 
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 55هاي رايج در شبكهانواع كارت

 در سوييچ شاپرك، از هاي بانكي داراي تراكنشانواع كارت
نظر كاربري شامل كارت برداشت، كارت پيش پرداخته و 

  باشد.كارت اعتباري مي

 56كارت برداشت (بدهي)

ت متصل به يك يا چند حساب عبارت است از هر نوع كار
هاي مورد ترين كارتها و جزء رايجاي نزد بانكسپرده

مشتري  دارد. 1Xاستفاده مي باشد كه كد محصول 
ي يا الحسنه، جارهاي قرضتواند با افتتاح يكي از سپردهمي

گذاري كرده مدت دار، تا سقف وجهي كه نزد بانك سپرده
هاي مات را از درگاهاست برداشت وجه و خريد كاال و خد

  بانكداري الكترونيك به عمل آورد. 

 57نام)كارت پيش پرداخته (بي

مشخصات دارنده اين نوع كارت بر روي جسم كارت درج 
شوند. ها به انواع زير تقسيم ميتشود، اين كارنمي
ابق هويتي در سامانه متمركز نام داراي سوهاي بيكارت
ه ها ككارتام و برخي بننهاي خريد بينظير كارت كارت،

ام نهاي بيكارت شوند.معموال به صورت گروهي صادر مي
قابل  كه ماهيتا ابق هويتي در سامانه متمركز كارت،فاقد سو

هاي ارتكشوند؛ بوده و به دو دسته تقسيم ميانتقال به غير 
ها نظير كارت هديه كه انجام تراكنش توسط آن 58بر خط

هاي متمركز كارت است. كد انهمستلزم تاييد توسط سام
كارتهاي باشد و مي X4و  X2 ،X3ها، محصول اين كارت

هاي كيف پول الكترونيكي (كارت نظير كارت 59برون خط
از تواند بدون نيها ميهوشمند) كه انجام تراكنش توسط آن

به تعامل با سامانه هاي متمركز كارت صورت پذيرد. در اين 
مستقال ببر روي فيزيك كارت و  ها، ارزش پوليگونه كارت

 5X شود. كد محصول اين نوع كارتدر تراشه ذخيره مي
نام فاقد سوابق هويتي، در حكم پول هاي بيكارت باشد.مي

                                                 

 
) اعالم مشخصات انواع ابزارهاي پرداخت 1386بانك مركزي ( 55

 كارتي در نظام بانكي كشور.
56  Debit card 
57 prepaid 

نقد بوده و با توجه به اينكه همانند اسكناس و مسكوك 
ها و تشخيص هويت دارنده آن ميسر رديابي تراكنش

رنده ها، داقت اين كارتنيست، در صورت مفقود شدن يا سر
ا شود. بكارت و رمز مربوط به آن صاحب كارت شناخته مي

ير نظ-هاها مكلفند براي اين قبيل كارتاين وجود بانك
 گيري و تغييرحداقل خدمات مانده-هاي پرداختساير كارت

  رمز را تعريف كنند.

 60كارت اعتباري

ا ب عبارت است از هر نوع كارت متصل به يك خط اعتباري
سقف معين تخصيص يافته از طرف بانك به دارنده كارت، 

سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت كه او را قادر مي
وجه كاال و خدمات مبادرت كند. كد محصول اين نوع كارت 

6X ها در شبكه شاپرك پذيرفته شده اين كارت باشد.مي
و چارچوب كارمزدي مستقل خود  را دارند. مسئوليت 

يريت ريسك اعتباري دارندگان اين كارت به عهده بانك مد
  باشد. صادركننده مي

 ي كارتتراكنش دارنده

 ارسالي از هايتراكنشبه يكي از انواع تراكنش است و 
و  2200ي شود كه با شناسهي كارت گفته ميطرف دارنده

شوند (الزم به ي پرداخت (شاپرك) ميوارد شبكه 2100
در تاريخ  9090ي تي شدن بستهذكر است با عمليا

 يبا شناسه هايتراكنشدر سوييچ شاپرك،  06/04/1393
 2100به  100ي با شناسه هايتراكنشو  2200به  200

 ISO 8583تبديل شدند. اين تغييرات مطابق با استاندارد 
ي ها با شناسهباشد). در اين تراكنشمي 2003ي نسخه
شود ولي با جام ميعمليات برداشت از كارت ان 2200
عمليات مالي انجام نشده و تنها خدمت  2100ي شناسه
  شود.گيري ارائه ميمانده

 

58 online 
59 offline 
60 Credit card 
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 تأييديه انجام تراكنش تراكنش

-دهندهئهاراشود كه توسط شركت هايي گفته ميبه تراكنش
ها شود. هدف از اين تراكنشي خدمات پرداخت ارسال مي

تي اي واريز مبلغ برداشتاييديه انجام تراكنش و درخواست بر
ا هاست. مطابق اين درخواست از كارت به حساب پذيرنده

هاي زماني عمليات واريز به حساب پذيرنده در سيكل
 2220ها ي اين تراكنشگيرد. شناسهمشخص انجام مي

قبل از اجرايي  220ي با شناسه هايتراكنشاست (معادل 
ي خدمات دهندهارائههاي ). شركت9090ي شدن بسته

ساعت فرصت دارند (معادل يك  48پرداخت تا حداكثر 
cut-off  يا تغيير روز مالي) اين تراكنش را به ازاي هر

برخي خطاهاي  ي كارت ارسال كنند.تراكنش دارنده
ها، مربوط به عدم ارسال در تراكنش دادهرخپذيرندگي 

  تائيديه تراكنش به شبكه است. 

 اصالحيه تراكنش

ي كارت دچار خطا شود ولي برداشت از دارنده اگر تراكنش
كارت انجام شده باشد، يك تراكنش اصالحيه در شبكه 

 يشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهتوليد مي
است (معادل  2420ها ي اين تراكنشكارت بازگردد. شناسه

قبل از اجرايي شدن  420و  400ي با شناسه هايتراكنش
   ).9090ي بسته

 61ناتمام تراكنش

 موفق بوده استاز نظر كاربري ي كارت كه دارنده تراكنش
ساعت به  48تراكنش درخواست واريز تا  و به ازاي آن

-سوييچ شاپرك ارسال نشده است را تراكنش ناتمام مي
كه  2200ي گويند (معادل تراكنش موفق كاربري با شناسه

وجود  شده است).آن در مدت مجاز ارسال ن 2220تراكنش 
  گردد. ناتمام به نوعي مشكل كيفي قلمداد مي هايتراكنش

  

  
                                                 

 
61 Reconciliation Account (RA) 

  تراكنش مالي

تراكنشي است كه نوع خدمت آن خريد كاال و خدمات يا 
 يها پول از دارندهباشد. در اين تراكنشپرداخت قبض مي

يعتا طب پذيرد.شود و عمليات مالي انجام ميكارت كسر مي
  غير مالي است.  هايتراكنشزمره  گيري ازتراكنش مانده

 فروشگاهي اثربخشي كارتخوان

هاي سنجش و مقايسه اين شاخص يكي از روش
خدمات پرداخت در فرآيند بازاريابي  دهندهارائههاي شركت

سهم  نسبت اين شاخص برابر باو نصب ابزار در بازار است. 
فروشگاهي فعال سيستمي هر  هايخوانكارت هايتراكنش
ي فعال سيستم هايخوانكارتتعداد  سهم، به از كل شركت

  به عبارت ديگر: .از كل است شركت  هر

�

	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت هايتراكنش تعداد	
	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي هايتراكنش تعداد	

تعداد	كارتخوان	فروشگاهي	فعال	سيستمي	هر	شركت
تعداد	كل	كارتخوانهاي	فروشگاهي	فعال	سيستمي

 

شركت  يك هايخوانكارت ياثربخش يزانعدد حاصل م
ن و مقدار آ دهديرا نشان م يكيدر شبكه پرداخت الكترون

 هايتراكنششركت در جذب  يك ييتوانا يزانم يانگرب
شبكه شاپرك است. مثال اگر  يفروشگاه هايخوانكارت

ركت سهم آن ش ، يعنيباشد يك يشركت يشاخص برا ينا
ازه اندشبكه شاپرك به هايخوانكارت هايتراكنشاز كل 

آن شركت از كل  هايخوانكارتسهم تعداد 
 يشاخص برا ينكشور است. چنانچه ا هايخوانكارت
آن  هايتراكنشجذب  يعنيباشد  يكباالتر از  يشركت

از سهم تعداد  يشب يشهاكارتخوان يبانك رو
كشور  هايخوانكارتاز كل  آن شركت هايخوانكارت
ودن تر بباالتر بودن اين شاخص، به معني كم بازده است.

ابزارهاي شركت و طبيعتا كاهش درآمد متصور از ابزارهاي 
  فروش است. 
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  ي شاپرك به نقدينگيهاتراكنشنسبت ارزش 

منظور از اين شاخص، محاسبه نسبت ارزش كل 
رح ست و به ششاپركي به نقدينگي كشور ا هايتراكنش

  زير محاسبه مي شود: 

	ارزش	كل	تراكنش	هاي	شاپركي=
	نقدينگي	 *100 

اين نسبت، به عنوان شاخصي در جهت نمايش اندازه 
  گيرد. اقتصادي شبكه پرداخت مورد استفاده قرار مي

 نقدينگي و حجم پول

 62 در اقتصاد، نقدينگي به مجموع حجم پول و شبه پول
پول، اسكناس و مسكوك در درست  شود. حجماطالق مي

هاي ديداري بخش ي مانده سپردهاشخاص به اضافه
هاي شود. سپردهتعريف مي 63هاخصوصي نزد بانك

 ي بخشهاي قابل چك كشيدن بدون بهرهديداري، سپرده
ا پول يهاي تجاري است. منظور از شبهخصوصي در بانك

لحسنه پساهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهسپرده
دار هستند كه به نسبت پول سرعت هاي مدتانداز و سپرده

 نقدشوندگي كمتري دارند. 

سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 
  نقدينگي

يك شاخص هادي، نسبت فيمابين  اين شاخص، به عنوان
كند. با اسكناس و مسكوك و ميزان نقدينگي را بررسي مي

لكترونيك و اسكناس و توجه به رقابت ابزارهاي پرداخت ا
تواند به عنوان راهنمايي مسكوك، بررسي اين شاخص مي

در جهت شناخت ميزان استقبال عمومي از شبكه پرداخت 
 در نظر گرفته شود. 

� اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

                                                 

 
62 Quasi money 
63 Demand deposits 

 توليد ناخالص داخلي

كل ارزش ريالي ج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم  نهايي محصوالت

كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد 
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا ناخالص داخلي 

لحاظ  GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  شوند.مي

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري

هاي همان داخلي با قيمتاگر در دوره اي توليد ناخالص 
گيري شود به آن توليد سال مورد نظر بررسي و اندازه

   ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه 
كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت خوبي 

به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگر توليد  قرار دارد، را
ري گيها در سال پايه اندازهناخالص داخلي بر حسب قيمت

شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) 
  گويند.

 64هاارزش اسمي تراكنش

ها، همان مبالغ معمول منظور از ارزش اسمي تراكنش
ات خاصي بر هاست كه هيچ عمليگزارش شده تراكنش

  روي آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقيقي تراكنش

هاي سال بر حسب قيمت هاارزش تراكنشاي، اگر در دوره
به  شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گيريپايه اندازه

نحوه محاسبه ارزش  .گويندها تراكنش ارزش حقيقي آن
  حقيقي تراكنش به اين صورت است: 

64 Nominal Value  
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=
مبلغ	اسمي	تراكنش	ها	در	ماه	�

 	شاخص	كل	بهاي	كاالها	و	خدمات	مصرفي	در	ماه	�	

 هاشاخص دهكي توزيع مبالغ تراكنش

ها را به ترتيب ارزش مبالغ ها، تراكنشبراي تعيين دهك
قسمت برابر به لحاظ تعدادي،  10دسته بندي كرده و به 

رين با پايين ت هايتراكنشنماييم كه يك دهم از مي تقسيم
با باالترين مبالغ  هايتراكنشغ، دهك اول و يك دهم مبال

  شود.مي دهك دهم ناميده

متوسط	ارزش	دهك	دهم	تراكنش	ها= شاخص توزيع مبلغي دهكي 
متوسط	ارزش	دهك	اول	تراكنش	ها  

 هيرشمن-شاخص هرفيندال

 و مهم هايشاخص از يكي هيرشمن - هرفيندال شاخص
از  شاخص اين. است تمركز مفهوم بيان براي كاربردي
صنعت براي اندازه گيري تمركز  هايبنگاه همه اطالعات

كاربرد اصلي  كند.مي و نيز قدرت رقابتي صنعت استفاده
اين شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات 

هاي خصوصي در بازار و ها و تباني بخشخصوصي، ادغام
اي هاي اصالحي رفع اين مشكالت برنيز انجام روند

 اين آوردن دست به براي دستيابي به بازار رقابتي است.
 سهم در بازار صنايع مختلف، مربع مجموع شاخص از

 آن براي همه مانند و كار نيروي فروش، توليد، هاياندازه
 اين واقع در شود.مي بازار استفاده يا صنعت ها دربنگاه

دهد. مي وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص
 زير صورت به (HHI)هيرشمن  -شاخص هرفيندال

   شود.مي تعريف

HHI=	∑ ��2���1  

تعداد  Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه (شركت) 	2��كه 
بر اساس مقادير  هاي موجود در صنعت يا بازار است.بنگاه

توان در خصوص هيرشمن، مي-مختلف شاخص هرفيندال
كز وضعيت تمر شرح جدول زير قضاوت نمود. تمركز بازار به

، از هيرشمن-بازار با توجه به مقادير شاخص هرفيندال
گردد. در صورتيكه عدد به آغاز مي 1000مقياس كمتر از 

باشد نشانه رقابتي بودن محيط و  1000دست آمده كمتر از 
باشد يعني محيط رقابت به  1000در صورتيكه باالتر از 

رده است. تمرزك مي تواند به صورت سوي تمركز حركت ك
و حتي به صورت تمركز شديد  1800ماليم يعني تا اندازه 

  است.  1800و باال نمود كند كه باالتر از 
 HHIاندازه   وضعيت تمركز

  1000كمتر از   رقابتي
  1800تا  1000بين   تمركز ماليم
  1800باالي   تمركز باال
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  ي شاپرك به نقدينگيهاتراكنشنسبت ارزش 

منظور از اين شاخص، محاسبه نسبت ارزش كل 
رح ست و به ششاپركي به نقدينگي كشور ا هايتراكنش

  زير محاسبه مي شود: 

	ارزش	كل	تراكنش	هاي	شاپركي=
	نقدينگي	 *100 

اين نسبت، به عنوان شاخصي در جهت نمايش اندازه 
  گيرد. اقتصادي شبكه پرداخت مورد استفاده قرار مي

 نقدينگي و حجم پول

 62 در اقتصاد، نقدينگي به مجموع حجم پول و شبه پول
پول، اسكناس و مسكوك در درست  شود. حجماطالق مي

هاي ديداري بخش ي مانده سپردهاشخاص به اضافه
هاي شود. سپردهتعريف مي 63هاخصوصي نزد بانك

 ي بخشهاي قابل چك كشيدن بدون بهرهديداري، سپرده
ا پول يهاي تجاري است. منظور از شبهخصوصي در بانك

لحسنه پساهاي قرضهاي غير ديداري، انواع سپردهسپرده
دار هستند كه به نسبت پول سرعت هاي مدتانداز و سپرده

 نقدشوندگي كمتري دارند. 

سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 
  نقدينگي

يك شاخص هادي، نسبت فيمابين  اين شاخص، به عنوان
كند. با اسكناس و مسكوك و ميزان نقدينگي را بررسي مي

لكترونيك و اسكناس و توجه به رقابت ابزارهاي پرداخت ا
تواند به عنوان راهنمايي مسكوك، بررسي اين شاخص مي

در جهت شناخت ميزان استقبال عمومي از شبكه پرداخت 
 در نظر گرفته شود. 

� اسكناس	و	مسكوك	در	دست	اشخاص
	نقدينگي	 100*  

                                                 

 
62 Quasi money 
63 Demand deposits 

 توليد ناخالص داخلي

كل ارزش ريالي ج.ا.ا.،  بنا به تعريف بانك مركزي
توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم  نهايي محصوالت

كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد 
شايان توجه است كه  نامندمي GDPيا ناخالص داخلي 

لحاظ  GDPصرفا مبادالت كاالهاي نهايي در محاسبات 
  شوند.مي

 توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري

هاي همان داخلي با قيمتاگر در دوره اي توليد ناخالص 
گيري شود به آن توليد سال مورد نظر بررسي و اندازه

   ناخالص داخلي به قيمت جاري گويند.

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

در بررسي روند توليد ناخالص ملي، يكي از سال هايي كه 
كشور در آن از لحاظ بيكاري، تورم و توليد در وضعيت خوبي 

به عنوان سال پايه انتخاب مي كنند. اگر توليد  قرار دارد، را
ري گيها در سال پايه اندازهناخالص داخلي بر حسب قيمت

شود، به آن توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت (حقيقي) 
  گويند.

 64هاارزش اسمي تراكنش

ها، همان مبالغ معمول منظور از ارزش اسمي تراكنش
ات خاصي بر هاست كه هيچ عمليگزارش شده تراكنش

  روي آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقيقي تراكنش

هاي سال بر حسب قيمت هاارزش تراكنشاي، اگر در دوره
به  شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گيريپايه اندازه

نحوه محاسبه ارزش  .گويندها تراكنش ارزش حقيقي آن
  حقيقي تراكنش به اين صورت است: 

64 Nominal Value  
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=
مبلغ	اسمي	تراكنش	ها	در	ماه	�

 	شاخص	كل	بهاي	كاالها	و	خدمات	مصرفي	در	ماه	�	

 هاشاخص دهكي توزيع مبالغ تراكنش

ها را به ترتيب ارزش مبالغ ها، تراكنشبراي تعيين دهك
قسمت برابر به لحاظ تعدادي،  10دسته بندي كرده و به 

رين با پايين ت هايتراكنشنماييم كه يك دهم از مي تقسيم
با باالترين مبالغ  هايتراكنشغ، دهك اول و يك دهم مبال

  شود.مي دهك دهم ناميده

متوسط	ارزش	دهك	دهم	تراكنش	ها= شاخص توزيع مبلغي دهكي 
متوسط	ارزش	دهك	اول	تراكنش	ها  

 هيرشمن-شاخص هرفيندال

 و مهم هايشاخص از يكي هيرشمن - هرفيندال شاخص
از  شاخص اين. است تمركز مفهوم بيان براي كاربردي
صنعت براي اندازه گيري تمركز  هايبنگاه همه اطالعات

كاربرد اصلي  كند.مي و نيز قدرت رقابتي صنعت استفاده
اين شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات 

هاي خصوصي در بازار و ها و تباني بخشخصوصي، ادغام
اي هاي اصالحي رفع اين مشكالت برنيز انجام روند

 اين آوردن دست به براي دستيابي به بازار رقابتي است.
 سهم در بازار صنايع مختلف، مربع مجموع شاخص از

 آن براي همه مانند و كار نيروي فروش، توليد، هاياندازه
 اين واقع در شود.مي بازار استفاده يا صنعت ها دربنگاه

دهد. مي وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص
 زير صورت به (HHI)هيرشمن  -شاخص هرفيندال

   شود.مي تعريف

HHI=	∑ ��2���1  

تعداد  Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه (شركت) 	2��كه 
بر اساس مقادير  هاي موجود در صنعت يا بازار است.بنگاه

توان در خصوص هيرشمن، مي-مختلف شاخص هرفيندال
كز وضعيت تمر شرح جدول زير قضاوت نمود. تمركز بازار به

، از هيرشمن-بازار با توجه به مقادير شاخص هرفيندال
گردد. در صورتيكه عدد به آغاز مي 1000مقياس كمتر از 

باشد نشانه رقابتي بودن محيط و  1000دست آمده كمتر از 
باشد يعني محيط رقابت به  1000در صورتيكه باالتر از 

رده است. تمرزك مي تواند به صورت سوي تمركز حركت ك
و حتي به صورت تمركز شديد  1800ماليم يعني تا اندازه 

  است.  1800و باال نمود كند كه باالتر از 
 HHIاندازه   وضعيت تمركز

  1000كمتر از   رقابتي
  1800تا  1000بين   تمركز ماليم
  1800باالي   تمركز باال
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