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 .................................................................................................................................................................................................... 21 

 22 ......................... 1211 وریمرداد و شهر – یستمیفعال س یتعداد کارتخوان فروشگاه نیشتریب یپنج استان دارا 11-1جدول 

1211 وریمرداد و شهر –سال  12 یافراد  بالا یبه ازا یستمیفعال س یفروشگاه یهاخوانکارت یسرانه استان  12-1جدول 
 .................................................................................................................................................................................................... 22 

 21 .............................................................................. یماهانه و نقطه به نقطه شاخص نسبت دهک راتییتغ سهیمقا 12-1جدول 

 22 ........................................... رشیهر ابزار پذ یکالا و خدمات به ازا دیخدمت خر یمتیمتوسط مبالغ هر دهک ق  12-1جدول 

 22 .......... رشیهر ابزار پذ یشارژ تلفن همراه به ازا دیبض و خرخدمت پرداخت ق یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک  11-1جدول 

 12 ....................................................... 1211 وریشهر -ها موفق و ناموفق از کل تراکنش یهاتعداد و سهم تراکنش 1-2جدول 

 11 ........................................................................... 1211 وریمرداد و شهر –ها ها و خطاتعداد انواع تراکنش سهیمقا 1-2جدول 

 11 .......................................................... 1211 وریشهر-  یکارت کیداده در شبکه پرداخت الکترونرخ یهاخطا زیآنال 2-2جدول 

 12 ...................................................................................... 1211 وریمرداد و شهر–از انواع خطا  کیسهم هر  اسیق 2-2جدول 

 12 ................................................. یکارت کیخدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترون حس شده یریپذدسترس 2-2جدول 

 12 ............................................ 1211 وریمرداد و شهر–داده در شبکه پرداخت شاپرک ناتمام رخ یهادرصد تراکنش 1-2جدول 

 11 ................ 11 وریمرداد و شهر–رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  1-2جدول 

 
 

 

 12 ................. 11 وریمرداد و شهر– رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 1-2جدول 

 12 ................................ 11 وریمرداد و شهر–سیهر سرو یها به ازااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  2-2جدول 

 11 .................................. 11 وریمرداد و شهر–سیهر سرو یها به ازااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 2-2جدول 

 11 ................................. 11 وریمرداد و شهر– PSPهر شرکت  یهابه کل تراکنش یرندگیپذ ینسبت خطا سهیمقا 2-2جدول 

 21 ........................................................................ رشمنیه-ندالیشاخص هرف ریتمرکز بازار با توجه به مقاد تیوضع 1-2جدول 

 21 ........... 1211 وریشهر -رشیپذ یابزارها یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 1-2جدول 

 21 .............................. 11 وریدر مرداد و شهر PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیاختلاف شاخص هرف سهیمقا 2-2جدول 

 22 ...................... 11 وریشهر -سینوع سرو یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 1-2جدول 

 22 ............................ 11 وریدر مرداد و شهر PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیاختلاف شاخص هرف سهیمقا 12-2جدول 

 21 ............ 11 وریمرداد و شهر–یستمیفعال س رشیپذ یهااز ابزار کی از تعداد هر PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 11-2جدول 

 22 ................. 11 وریمرداد و شهر–تراکنش دار رشیپذ یهااز ابزار کی از تعداد هر PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 11-2جدول 

 12 .......... 1211 وریشهر -استان کیبه تفک یکارتخوان فروشگاه یهااز تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 

 12 1211 وریشهر -استان کیبه تفک یستمیفعال س یاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاه PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 

 12 .................................... 1211 وریشهر -هر شرکت یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش 12-2جدول 

 11 ............... 11 وریمرداد و شهر–هر شرکت  یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش سهیمقا 11-2جدول 

 121..................................... 1211 وریشهر –تراکنش دار هر شرکت  یفروشگاه یهاتخوانکار یشاخص اثربخش 11-2جدول 

 121.................. 11 وریمرداد و شهر–تراکنش دار هر شرکت  یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش سهیمقا 12-2جدول 

 122.. 1211 وریهرش –در هر استان  PSPهر شرکت  یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش 11-2جدول 

 وریشهر –آن یستمیفعال س یکم تراکنش و فاقدتراکنش هرشرکت ازکل کارتخوان ها یهاسهم تعدادکارتخوان 12-2جدول 
1211 ........................................................................................................................................................................................122 

 112............. 1211 وریشهر – رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز کل تعداد و مبلغ تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ  1-2جدول 

 111............... 1211 وریشهر – رندهیهر بانک پذ یهااز تراکنش رشیپذ یهااز ابزار کیهر  یو مبلغ یسهم تعداد 1-2جدول 

 111............................................... 1211 وریشهر – رندهیپذ یهابانکدر بازار  رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 2-2جدول 

 111............................ 11 وریمرداد و شهر  –رندهیپذ یهادر بازار بانک رشمنیه-ندالیه اختلاف شاخص هرفسیمقا 2-2جدول 

 112...................................................... 11 وریشهر  –دار تراکنش یبانک یهااز کارت کیتعداد و سهم هر  سهیمقا  2-2جدول 

 111............................. 1211 وریشهر –دار تراکنش یبانک یهااز کارت کیسهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر   1-2جدول 

 112...... 1211 وریشهر –صادرکننده  بانک یدار از مجموع کارتهاتراکنش یبانک یهاسهم هر دسته از انواع کارت  1-2جدول 

 122...... 1211 وریشهر –تراکنش دار  یبانک یهاکارت یدر بازار صادرکنندگ رشمنیه -ندالیمحاسبه شاخص هرف 2-2جدول 

 121....................... 11 وریمرداد و شهر  –صادرکننده یهادر بازار بانک رشمنیه-ندالیاختلاف شاخص هرف سهیمقا 1-2جدول 

 122...................... 1211 وریشهر –شده  رشیصادر شده و پذ یهاهر بانک از کل تراکنش یو مبلغ یسهم تعداد 12-2جدول 

 
 

 

 122..................... 1211 وریشهر – دیتراکنش خر الیهر صدهزار ر یبه ازا رندهیپذ یبانکها یمبلغ کارمزد پرداخت 11-2جدول 

اجاره  نهیبا احتساب هز یاز ابزار کارتخوان فروشگاه دیتراکنش خر الیهر صدهزار ر یبه ازا یمبلغ کارمزد پرداخت 11-2جدول 
 122................................................................................................................................................................ 1211 وریشهر  –بها 

 وریهرش –شارژ  دیتراکنش پرداخت قبض و خر الیهر صدهزار ر یصادرکننده به ازا یبانکها یمبلغ کارمزد پرداخت 12-2جدول 
1211 ........................................................................................................................................................................................121 
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  فهرست جداول
  16  .......................................................  1396در سال  ينگيشاپرك به نقد يهاماهانه نسبت ارزش تراكنش سهيمقا  1-1جدول 

  18  ..........................  1396ماه  يد انيتا پا ينگيماهانه نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقد سهيمقا 2-1جدول 

  GDP  ...........................................................................................  22به  يكارت كيالكترون يهانسبت ارزش پرداخت  3-1جدول 

  26  ..................................................................................................................  شاپرك يهاآمار ماهانه تراكنش سهيمقا 1-2جدول 

  26  ..........................................................................  1395شاپرك نسبت به ماه مشابه سال  يهاآمار تراكنش سهيمقا 2-2جدول 

  27  ...................................................................  شبكه شاپرك يهاارزش ماهانه تراكنش يقيو حق يرشد اسم سهيمقا 3-2جدول 

  28  .......................................................  شبكه شاپرك يهانقطه به نقطه ارزش تراكنش يو اسم يقيرشد حق سهيمقا 4-2جدول 

  29  .....................................................  1396و بهمن  يد – يستميفعال س رشيپذ يهااز ابزار كيتعداد هر  سهيمقا 5-2جدول 

  29  .........  1396و بهمن  يد -بازار يهااز كل ابزار يستميفعال س رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يسهم تعداد سهيمقا 6-2جدول 

  31  ....................  1396بهمن  - يستميفعال س رشيپذ يهااز ابزار كيهر  يها به ازاشاخص تعداد متوسط تراكنش 7-2جدول 

  31  ................................  1396بهمن  - يستميفعال س رشيپذ يهاهر ابزار يها به ازاشاخص متوسط مبلغ تراكنش 8-2جدول 

  32  ...................................................  1396بهمن  - رشيپذ يهااز ابزار كيشاخص متوسط مبلغ هر تراكنش در هر  9-2جدول 

  39  ..  1396بهمن  -سال  18 يفرد بالا 10،000هر  يدر كشور به ازا يستميفعال س رشيپذ يهانفوذ ابزار بيضر 10-2جدول 

  39  1396بهمن  -سال كل كشور  18 يبالا تيجمع يبه ازا رشيپذ يهااز ابزار كيهر يهاسرانه تعداد تراكنش  11-2جدول 

  40  ..............................  1396و بهمن  يد – يستميفعال س يتعداد كارتخوان فروشگاه نيشتريب يپنج استان دارا 12-2جدول 

1396و بهمن  يد –سال  18 يافراد  بالا يبه ازا يستميفعال س يفروشگاه يهاخوانكارت يتعداد سرانه استان  13-2جدول 
  ....................................................................................................................................................................................................  43  

  52  ..............................................................................  يماهانه و نقطه به نقطه شاخص نسبت دهك راتييتغ سهيمقا 14-2جدول 

  53  ...........................................  رشيهر ابزار پذ يكالا و خدمات به ازا ديخدمت خر يمتيمتوسط مبالغ هر دهك ق  15-2جدول 

  55  ..........  رشيهر ابزار پذ يشارژ تلفن همراه به ازا ديخدمت پرداخت قبض و خر يمتيق يهامتوسط مبالغ دهك  16-2جدول 

  59  ..........................................................  1396بهمن  -ها موفق و ناموفق از كل تراكنش يهاتعداد و سهم تراكنش 1-3جدول 

  60  .................................................................................  1396و بهمن  يد –ها ها و خطاتعداد انواع تراكنش سهيمقا 2-3جدول 

  61  ..............................................................1396بهمن -  يكارت كيداده در شبكه پرداخت الكترونرخ يهاخطا زيآنال 3-3جدول 

  62  ...........................................................................................  1396و بهمن  يد –از انواع خطا  كيسهم هر  اسيق 4-3جدول 

  63  .................................................  يكارت كيخدمات شاپرك و كل شبكه پرداخت الكترون حس شده يريپذدسترس 5-3جدول 

  64  ................................................  1396و بهمن  يد –داده در شبكه پرداخت شاپرك ناتمام رخ يهادرصد تراكنش 6-3جدول 

  70  .................  1396و بهمن  يد–رشيپذ يهااز ابزار كي هر يهااز تعداد تراكنش PSPسهم هر شركت  سهيمقا  1-4جدول 

  72  ..................  1396و بهمن  يد– رشيپذ يهااز ابزار كي هر يهااز مبلغ تراكنش PSPسهم هر شركت  سهيمقا 2-4جدول 

 
 

 

 فهرست جداول
 11 ...................................11 ریبه ت یماه منته 11در  ینگیشاپرک به نقد یهاماهانه نسبت ارزش تراکنش سهیمقا  1-1جدول 

 12 ............. 1211 ریبه ت یماه منته 11در  ینگیماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقد سهیمقا 1-1جدول 

 GDP ........................................................................................... 11به  یکارت کیالکترون یهانسبت ارزش پرداخت  2-1جدول 

 11 .................................................................................................................. شاپرک یهاآمار ماهانه تراکنش سهیمقا 1-1جدول 

 11 .......................................................................... 1211شاپرک نسبت به ماه مشابه سال  یهاآمار تراکنش سهیمقا 1-1جدول 

 11 ................................................................... شبکه شاپرک یهاارزش ماهانه تراکنش یقیو حق یرشد اسم سهیمقا 2-1جدول 

 12 ....................................................... شبکه شاپرک یهانقطه به نقطه ارزش تراکنش یو اسم یقیرشد حق سهیمقا 2-1جدول 

 11 ................................................ 1211 وریمرداد و شهر– یستمیفعال س رشیپذ یهااز ابزار کیتعداد هر  سهیمقا 2-1جدول 

 11 ... 1211 وریمرداد و شهر -بازار یهابزاراز کل ا یستمیفعال س رشیپذ یهااز ابزار کیهر  یسهم تعداد سهیمقا 1-1جدول 

 21 ................. 1211 وریشهر - یستمیفعال س رشیپذ یهااز ابزار کیهر  یها به ازاشاخص تعداد متوسط تراکنش 1-1جدول 

 21 ............................. 1211 وریشهر - یستمیفعال س رشیپذ یهاهر ابزار یها به ازاشاخص متوسط مبلغ تراکنش 2-1جدول 

 21 ............................................... 1211 وریشهر - رشیپذ یهااز ابزار کیشاخص متوسط مبلغ هر تراکنش در هر  1-1جدول 

1211 وریشهر - سال 12 یفرد بالا 120222هر  یدر کشور به ازا یتمسیفعال س رشیپذ یهانفوذ ابزار بیضر 12-1جدول 
 .................................................................................................................................................................................................... 21 

1211 وریشهر -کل کشور  سال 12 یبالا تیجمع یبه ازا رشیپذ یهااز ابزار کیهر یهاسرانه تعداد تراکنش  11-1جدول 
 .................................................................................................................................................................................................... 21 

 22 ......................... 1211 وریمرداد و شهر – یستمیفعال س یتعداد کارتخوان فروشگاه نیشتریب یپنج استان دارا 11-1جدول 

1211 وریمرداد و شهر –سال  12 یافراد  بالا یبه ازا یستمیفعال س یفروشگاه یهاخوانکارت یسرانه استان  12-1جدول 
 .................................................................................................................................................................................................... 22 

 21 .............................................................................. یماهانه و نقطه به نقطه شاخص نسبت دهک راتییتغ سهیمقا 12-1جدول 

 22 ........................................... رشیهر ابزار پذ یکالا و خدمات به ازا دیخدمت خر یمتیمتوسط مبالغ هر دهک ق  12-1جدول 

 22 .......... رشیهر ابزار پذ یشارژ تلفن همراه به ازا دیبض و خرخدمت پرداخت ق یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک  11-1جدول 

 12 ....................................................... 1211 وریشهر -ها موفق و ناموفق از کل تراکنش یهاتعداد و سهم تراکنش 1-2جدول 

 11 ........................................................................... 1211 وریمرداد و شهر –ها ها و خطاتعداد انواع تراکنش سهیمقا 1-2جدول 

 11 .......................................................... 1211 وریشهر-  یکارت کیداده در شبکه پرداخت الکترونرخ یهاخطا زیآنال 2-2جدول 

 12 ...................................................................................... 1211 وریمرداد و شهر–از انواع خطا  کیسهم هر  اسیق 2-2جدول 

 12 ................................................. یکارت کیخدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترون حس شده یریپذدسترس 2-2جدول 

 12 ............................................ 1211 وریمرداد و شهر–داده در شبکه پرداخت شاپرک ناتمام رخ یهادرصد تراکنش 1-2جدول 

 11 ................ 11 وریمرداد و شهر–رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  1-2جدول 

 
 

 

 12 ................. 11 وریمرداد و شهر– رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 1-2جدول 

 12 ................................ 11 وریمرداد و شهر–سیهر سرو یها به ازااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  2-2جدول 

 11 .................................. 11 وریمرداد و شهر–سیهر سرو یها به ازااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 2-2جدول 

 11 ................................. 11 وریمرداد و شهر– PSPهر شرکت  یهابه کل تراکنش یرندگیپذ ینسبت خطا سهیمقا 2-2جدول 

 21 ........................................................................ رشمنیه-ندالیشاخص هرف ریتمرکز بازار با توجه به مقاد تیوضع 1-2جدول 

 21 ........... 1211 وریشهر -رشیپذ یابزارها یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 1-2جدول 

 21 .............................. 11 وریدر مرداد و شهر PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیاختلاف شاخص هرف سهیمقا 2-2جدول 

 22 ...................... 11 وریشهر -سینوع سرو یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 1-2جدول 

 22 ............................ 11 وریدر مرداد و شهر PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیاختلاف شاخص هرف سهیمقا 12-2جدول 

 21 ............ 11 وریمرداد و شهر–یستمیفعال س رشیپذ یهااز ابزار کی از تعداد هر PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 11-2جدول 

 22 ................. 11 وریمرداد و شهر–تراکنش دار رشیپذ یهااز ابزار کی از تعداد هر PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 11-2جدول 

 12 .......... 1211 وریشهر -استان کیبه تفک یکارتخوان فروشگاه یهااز تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 

 12 1211 وریشهر -استان کیبه تفک یستمیفعال س یاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاه PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 

 12 .................................... 1211 وریشهر -هر شرکت یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش 12-2جدول 

 11 ............... 11 وریمرداد و شهر–هر شرکت  یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش سهیمقا 11-2جدول 

 121..................................... 1211 وریشهر –تراکنش دار هر شرکت  یفروشگاه یهاتخوانکار یشاخص اثربخش 11-2جدول 

 121.................. 11 وریمرداد و شهر–تراکنش دار هر شرکت  یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش سهیمقا 12-2جدول 
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1211 ........................................................................................................................................................................................122 

 112............. 1211 وریشهر – رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز کل تعداد و مبلغ تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ  1-2جدول 

 111............... 1211 وریشهر – رندهیهر بانک پذ یهااز تراکنش رشیپذ یهااز ابزار کیهر  یو مبلغ یسهم تعداد 1-2جدول 

 111............................................... 1211 وریشهر – رندهیپذ یهابانکدر بازار  رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 2-2جدول 

 111............................ 11 وریمرداد و شهر  –رندهیپذ یهادر بازار بانک رشمنیه-ندالیه اختلاف شاخص هرفسیمقا 2-2جدول 

 112...................................................... 11 وریشهر  –دار تراکنش یبانک یهااز کارت کیتعداد و سهم هر  سهیمقا  2-2جدول 
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 پیشگفتار
شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور  21مستند حاضر0 گزارش شماره 

گیری و اجرایی منتشر شده است. های تصمیمو با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه
 : پذیردبخش اصلی زیر صورت می 2های ارائه شده در این گزارش ضمن بازنگری مستمر شاخص تدوین
 پردازد. های کلان اقتصادی شاپرک میکه به بیان شاخص« شاپرک در اقتصاد ملیجایگاه »بخش  .1

که عملکرد ابزارها و خدمات مختلف شبکه پرداخت و « های عملکردی شاپرکشاخص»بخش  .1
 کند. ای آنها را تشریح میضریب نفوذ منطقه

شبکه در  شده و آمادگیپذیری حسکه میزان دسترس« کیفیت خدمات پرداخت کارتی»بخش  .2
 کند. های پرداخت کارتی را بیان میپذیرش تراکنش

ر ها را دکه نتیجه فعالیت شرکت« های ارائه دهنده خدمات پرداختبررسی عملکرد شرکت»بخش .2
 دهد. نشان می کشور و هر استان

ای هکه به بیان میزان مساعی بانک« های صادرکننده و پذیرندهعملکرد بانک بررسی»بخش  .2
 ده و پذیرنده در صنعت پرداخت الکترونیک کشور پرداخته است. صادرکنن

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاه شرکت شاپرک در یک عملكردیهای عمده اقتصادی و شاخص
های مختلفی که جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک0 بصورت تفصیلی در این گزارش معرفی و شاخص

 هایهای شاخصاست. بخش در چهار دسته ارائه شدهاند0 در جدول در یک نگاه0 به طور خلاصه و محاسبه شده
 است: بندی شدهجدول در یک نگاه به صورت زیر تقسیم

 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 1211شهریور ماه های عملکردی شاپرک در شاخص 

  های کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت شاخص 
 های ارائه دهنده خدمات ارتی )شامل عملکرد شرکتالکترونیک ک های بازار شبکه پرداختاخصش

 های صادرکننده و پذیرنده( و عملکرد بانک پرداخت

 جزئیات و توضیحات بیشتر هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه بیان شده است.
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .1
ن های شاپرک به نقدینگی0 در این بخش تبییجمله نسبت ارزش تراکنش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از

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

نیز  GDPهای الکترونیکی کارتی شاپرک از کل طول زمان مشاهده کرد. محاسبه سهم ارزش پرداخت را در
 شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. 
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 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .1.1

لکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در دهد که صنعت پرداخت ااین شاخص نشان می
0 1قدینگیهای شاپرک به نتسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش

اطلاعات این  1-1شود. جدول که به صورت الکترونیکی پرداخت شده0 محاسبه می 1درصدی از نقدینگی
 د. دهشاخص را نشان می

وسط بانک مرکزی ت 11های مرداد وشهریور در ماه شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی
 ( استفاده شده است.1211ماه  تیرج.ا.ا.0 در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود )تا 

 11ماه منتهی به تیر  11در  ینگیشاپرک به نقد یهاش تراکنشماهانه نسبت ارز یسهمقا  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(
 های شاپرکارزش تراکنش

 )میلیون ریال(
 هاینسبت ارزش تراکنش

 شاپرک به نقدینگی
11 مرداد  12011101220222 1021101120112 001011 

11 شهریور  12021102220222 1022202110122 001171 
11 مهر  12022202220222 1022102210222 011201 
11 آبان  12012201220222 1021101110211 31771 
11 آذر  12022201220222 1022201220111 011421 
11 دی  12012101220222 1022101110222 011511 

11بهمن   12021102220222 1011201110112 011/01 
11اسفند   12011102220222 1011102220222 021511 

11فروردین   12021101220222 1011201110221 71771 
11مرداد   12021202220222 1012102120212 001501 
11خرداد   12021102220222 1022201110211 001//1 
11تیر   11021102220222 1022101120222 021731 

 

                                                 

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

 آمارهای اقتصادی استخراج شده است.های گزیده بانکی در گزارش
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درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت  11/11های شاپرک ارزش تراکنش 1211 تیر ماهدر 
 درصدی داشته است. 21/2 افزایش0 خرداد به ماه 

درصدی  12/1درصدی داشته است که در قیاس با رشد  11/2های شاپرک رشد 0 ارزش تراکنشتیردر ماه 
سبت به ماه نهای شاپرکی به نقدینگی شاخص نسبت ارزش تراکنش افزایشماه0  خردادنقدینگی نسبت به 

 را در پی داشته است. خرداد

منتشر نشده است0 لذا  1211های مرداد و شهریور ماهدر زمان تولید گزارش حاضر0 آمار میزان نقدینگی در 
ماه  تیرلغایت  1211ی زمانی سال های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دورهنسبت ارزش تراکنش

است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد  ترسیم شده 1-1در شکل  1211سال 
 بررسی است. 

 
 1211ماه  تیرلغایت  1211های شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال مقایسه روند شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-1شکل 

 
 

 به نقدینگینسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص  .1.1.1

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را 
 ارائه شده است. 1-1جدول  ممکن ساخته0 در
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 1211ماه منتهی به تیر  11در مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

اسكناس و مسكوک در 
 دست اشخاص
 )میلیون ریال(

نسبت اسكناس و مسكوک 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی

 1/212 22101220222 12011101220222 11 مرداد

 1/222 22201220222 12021102220222 11شهریور 

 1/222 22201220222 12022202220222 11مهر 

 1/212 22201220222 12012201220222 11 آبان

 1/212 22201220222 12022201220222 11آذر 

 1/222 22201220222 12012101220222 11دی 

 1/222 21202220222 12021102220222 11بهمن 

11اسفند   12011102220222 22101220222 1/212 

11فروردین   12021101220222 22101220222 1/112 

11اردیبهشت   12021202220222 21201220222 1/222 

11خرداد   12021102220222 22102220222 1/212 

11تیر   11021102220222 21201220222 1/212 

 

 

درصد از کل نقدینگی0 متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که  021/1 1211 تیر ماهدر 
میزان  1211ماه  تیررا تجربه نموده است. در  درصدی 21/2 افزایش خرداد ماهنسبت به مقدار مشابه در ماه 

نیز با افزایش ت اشخاص اسکناس و مسکوک در دس میزان و درصدی همراه بوده 12/1با افزایش  نقدینگی
 است. همراه بودهدرصدی  21/1

 

 
 

 

های شاپرکی و اسكناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش .1.1.1
 مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش
و  های پرداخت الکترونیکیسه تغییرات ارزش تراکنشدست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقا

 سازد.حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان0 ممکن می

 

 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگیمقایسه نسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

 تیر ماهتا  1211های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی )ابتدای سال روند نسبت ارزش تراکنش
 تیردرصد در  11/11به  1211ماه  فروردیندرصد در  11/1( دارای برایند صعودی بوده است و از 1211سال 
افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت  1211ماه 

گسترش نفوذ درصد رسیده است. به عبارت دیگر0  21/1درصد به  21/1روندی در مجموع کاهشی داشته و از 
به نقدینگی در مدت مورد  سکوکاسکناس و م درصدی نسبت 21/2یکی از دلایل کاهش ابزارهای پذیرش0 

ر تیر ماه د کاهش این نسبت رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.بررسی بوده است که انتظار می
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نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی
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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

 
 

 

 

 1211ماه منتهی به تیر  11در مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

اسكناس و مسكوک در 
 دست اشخاص
 )میلیون ریال(

نسبت اسكناس و مسكوک 
در دست اشخاص به 

 نقدینگی

 1/212 22101220222 12011101220222 11 مرداد

 1/222 22201220222 12021102220222 11شهریور 

 1/222 22201220222 12022202220222 11مهر 

 1/212 22201220222 12012201220222 11 آبان

 1/212 22201220222 12022201220222 11آذر 

 1/222 22201220222 12012101220222 11دی 

 1/222 21202220222 12021102220222 11بهمن 

11اسفند   12011102220222 22101220222 1/212 

11فروردین   12021101220222 22101220222 1/112 

11اردیبهشت   12021202220222 21201220222 1/222 

11خرداد   12021102220222 22102220222 1/212 

11تیر   11021102220222 21201220222 1/212 

 

 

درصد از کل نقدینگی0 متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که  021/1 1211 تیر ماهدر 
میزان  1211ماه  تیررا تجربه نموده است. در  درصدی 21/2 افزایش خرداد ماهنسبت به مقدار مشابه در ماه 

نیز با افزایش ت اشخاص اسکناس و مسکوک در دس میزان و درصدی همراه بوده 12/1با افزایش  نقدینگی
 است. همراه بودهدرصدی  21/1

 

 
 

 

های شاپرکی و اسكناس و مقایسه نسبت ارزش تراکنش .1.1.1
 مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش
و  های پرداخت الکترونیکیسه تغییرات ارزش تراکنشدست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقا

 سازد.حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان0 ممکن می

 

 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگیمقایسه نسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

 تیر ماهتا  1211های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی )ابتدای سال روند نسبت ارزش تراکنش
 تیردرصد در  11/11به  1211ماه  فروردیندرصد در  11/1( دارای برایند صعودی بوده است و از 1211سال 
افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت  1211ماه 

گسترش نفوذ درصد رسیده است. به عبارت دیگر0  21/1درصد به  21/1روندی در مجموع کاهشی داشته و از 
به نقدینگی در مدت مورد  سکوکاسکناس و م درصدی نسبت 21/2یکی از دلایل کاهش ابزارهای پذیرش0 

ر تیر ماه د کاهش این نسبت رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.بررسی بوده است که انتظار می
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نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی
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 2دینگینق ترکیب سازییکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم 1211نسبت به فروردین ماه  1211
 رای تامین نقدینگی0 پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شودبوده و باعث شده ببازه زمانی اخیر در 

های و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا0 با گسترش زیرساخت
زایش گذشته شاهد اف این درصورتی است که در ماه لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

باشیم که این بیانگر تزریق پول پر قدرت به بازار مسکوک در دست اشخاص نسبت به بهمن می اسکناس و
 باشد.می

 

 در طول زمان GDPهای شاپرک و بررسی ارزش تراکنش .1.1
ورت های صبر اساس انتظارات و در حالت عمومی0 رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

شود. پرداخت می دارد؛ چرا که بهای کالای مورد تقاضا به صورت الکترونیکی و یا نقدیگرفته در آن دوره وجود 
قاضا0 سایر عوامل0 بر ت و یسیاسرکود و رونق اقتصادی0 اوضاع از قبیل تورم0 نرخ بهره0  یعواملاز سوی دیگر 
د با کاهش تقاضا و خری مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی0عادات و رفتار 

کالاها و خدمات0 انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در 
 مجموع کاهش یابد. 

های الکترونیک کارتی0 به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت
ی را با های کارتنیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنشجامعه به صنعت پرداخت الکترو

های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی و دوره 2های تجاریتوجه به وضعیت سیکل
 مورد تحلیل قرار داد.

 

 

                                                 

 
 منظور کاهش سهم پول پرقدرت از ترکیب نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده است. 2
 ینه اگر آن است کیانآن کشور نما یاقتصاد یتاز سطح فعال یاریبه عنوان مع یهر کشور یناخالص داخل یدتول یخیروند تار یبررس 2

 وفند.معر یتجار هایسیکلبه  یاقتصاد یاتنوسانات در ادب ینروند رشد بلندمدت نوسان کرده است. ا یکها0 حول در طول سال یرمتغ
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های شاپرک و تولید قیاس روند فصلی ارزش تراکنش .1.1.1
 ناخالص داخلی

های های جاری و ارزش تراکنشبه قیمت پایه بر حسب قیمت 2روند تولید ناخالص داخلی 2-1ه در شکل شمار
  1به صورت فصلی ترسیم شده است. 1121 زمستانلغایت  1212شبکه شاپرک از تابستان سال 

 
 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند   2-1شکل 

در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کالای تولید شده0 صرفا ارزش 
های شبکه پرداخت الکترونیک0 شامل شود. اما از آنجا که ارزش تراکنشکالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می

ها از ارزش تولید ناخالص است0 امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش بهای همه انواع کالا0 چه نهایی و چه واسط
های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برههداخلی وجود داشته که به این دلیل ارزش تراکنش

 های زمانی بیشتر است. 
 

                                                 

 
 .2-1-1رجوع شود به پیوست  2
های منتشره آمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارش 1

 .باشدمی 1211سه ماهه زمستان سال بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطلاعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی0 مربوط به 
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GDP به قیمت جاری و پایه ارزش تراکنش های شاپرک
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 GDP های  شاپرک بهنسبت ارزش تراکنش .1.1.1
0 شاخصی جهت نشان دادن گستره GDP کارتی به های شبکه پرداخت الکترونیک نسبت ارزش تراکنش

ارائه  2-1در جدول  1فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. آمار این شاخص در طول زمان
توسط بانک  1212به سال  1222از سال  GDPشده است. ارقام این جدول با توجه به تغییر سال پایه محاسبه 

های گذشته اعلام شده در شماره GDPری قرار گرفته است و دلیل وجود اختلاف در مرکزی ج.ا.ا. مورد بازنگ
 باشد.گزارش اقتصادی شاپرک با این گزارش نیز همین مهم می

 GDPهای الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت  2-1جدول 

 دوره
GDP 

 )میلیون ریال(
 های شاپرک تراکنش ارزش

 )میلیون ریال(
ه ها بنسبت ارزش تراکنش

GDP 
 11/222 1011101120211/12 2011102220222 1212تابستان 
 21/122 1011102120212/21 1011202220222 1212پاییز 

 121/212 1012202220112/11 1021102220222 1212زمستان 
 21/212 1011102220111/11 1012102220222 1212بهار 

 22/212 1021202120222/12 2012102220222 1212تابستان 
 12/122 1021202120211/11 1012102220222 1212پاییز 

 112/112 1011102210221/11 1012102220222 1212زمستان 
 11/122 1021102110211/21 1022202220222 1212بهار 

 11/222 2021201210221/11 2021102220222 1212تابستان 
 111/112 2021202120122/22 2012202220222 1212پاییز 

 111/122 2012102210121/11 2011102220222 1212زمستان 
 112/112 2011202110221/21 2011202220222 1211بهار 
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 1931در شهریور ماه های عملكردی شاپرک شاخص .1
فعالیت و عملکرد پذیرندگی در کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت در این بخش بررسی شده است. این بخش 

 یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص"نیز  و "اینفوذ منطقه"0 "آمار عملکردی شاپرک"خود به سه زیر بخش 
 های مختلفی ارائه شده است.تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "هاتراکنش

 

 عملكردی شاپرک آمار .1.1
 هایتراکنشدر این بخش0 عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن0 نسبت 

اع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کالا و خدمات0 های پذیرش و سهم هر یک از انوهر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده
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 شاپرک هایتراکنش تعداد و ارزش آمار .1.1.1
میلیارد ریال در شبکه الکترونیک  هزار 10222میلیون تراکنش با ارزش  10221بالغ بر  1211ماه شهریور  در

درصدی در ارزش  21/2 درصدی در تعداد و 21/2افزایش ماه  مردادپرداخت کارت پردازش شده که نسبت به 
و  1211مرداد و شهریور ماه شاپرک در  هایتراکنشآمار تعداد و ارزش  1-1جدول ریالی داشته است. در 

  .درصد تغییرات آن درج شده است

  شاپرک هایتراکنشمقایسه آمار ماهانه  1-1جدول  

 درصد تغییرات 0937شهریور  0937مرداد  نوع

 061/0- ,,51,2501258, 858,1,,51,15, تعداد تراکنش

 0,,86 ,582/,150,,25 502258,8,/258 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 و درصد 01211 شهریور 1211شهریور شاپرک  هایتراکنشحاوی آمار تعداد و ارزش  1-1جدول همچنین 
 باشد.تغییرات آن می

 1211شاپرک نسبت به ماه مشابه سال  هایتراکنشمقایسه آمار  1-1جدول 

0937 شهریور نوع 0937 شهریور   درصد تغییرات 

 2,6000 ,,51,2501258, ,,5,885/8,58, تعداد تراکنش
 26,20, ,582/,150,,25 5,815,285/18, مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

از نظر تعدادی  1211به نسبت ماه مشابه سال  1211ماه های شهریور تراکنش 1-1جدول بر اساس مندرجات 
ها ناشی از درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش 11/21درصد و از نظر ریالی  12

شاپرک0  هایتراکنشتعداد و مبلغ رشد تورم در مدت مورد بررسی بوده است. از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر 
ای هوهتعداد ابزارهای پذیرش0 دارندگان کارت0 کارت و افزایش میل به استفاده از شیافزایش توان به می

 مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی0 اشاره نمود.

 
 

 

 شاپرکی هایتراکنشرشد حقیقی ارزش  .1.1.1
کنند. به های ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میهای قابل اتکا0 متغیردر اقتصاد برای ارائه تحلیل

های اشتباه و انحراف وده تا اثر عامل تورم موجب برداشتزدایی نمرا تورم2این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
 1یقیها0 بیان آن به صورت رشد حقتر برای بیان رشد ارزش تراکنشگیری نشود. لذا شاخص مناسبدر تصمیم

  .باشدزدایی شده میو تورم

 شبکه شاپرک هایتراکنشمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه  2-1جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 0937شهریور  0937مرداد 

 2/212 1022202110211/22 1021202110121/12 هاارزش اسمی تراکنش

 1/222- 1101210122/12 1101120222/21 هاارزش حقیقی تراکنش

 122/22 121/12 1/222 *( CPI) ها و خدمات مصرفیکالاشاخص کل بهای 

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

 

 

مرداد ماه نسبت به  1211ماه  شهریور هایتراکنش یارزش اسمدهد نشان می 2-1جدول که  گونههمان
 کاهش 1211ماه شهریور  ها دردرصدی داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش 21/2 افزایش

های شاپرکی بدون در ها در واقع ارزش تراکنشرا تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش درصدی 22/1
های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنشنظر گرفتن اثرات تورم می

 دهد.های شاپرکی را تشکیل مییقی تراکنشحقسازی شده است0 ارزش 

رک های شبکه شاپبین رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش ایمقایسه 2-1جدول در ادامه طی 
 آورده شده است.

                                                 

 
 های شاپرک با احتساب نرخ تورم )مبلغ معمول گزارش شده(ارزش تراکنش 2
به قیمت   (CPI)ها و خدمات مصرفیابرای محاسبه ارزش حقیقی0 شاخص کل بهای کالهای شاپرک بدون اثرات تورم0 ارزش تراکنش 1

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آماربه صورت ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.  1212سال پایه 
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 شبکه شاپرک هایتراکنشرشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش مقایسه  2-1جدول 

 هاارزش تراکنش   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 0937 شهریور 0937 شهریور

ها ارزش اسمی تراکنش  1022202110122/12 1022202110211/22 21/112 

هاارزش حقیقی تراکنش  1201220122/11 1101210122/12 11/112 

 122/22 121/12 21/212 * (CPIها و خدمات مصرفی )بهای کالاشاخص کل 
. یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به ها و خدمات مصرفی کل بهای کالارشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 

 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPI)مرجع آمار 
 

ها درصدی در ارزش اسمی تراکنش 11/21بیانگر رشد  2-1جدول مندرجات گردد0 همانگونه که مشاهده می
توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی در قیاس نقطه به نقطه بوده که می

به بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاس هاتراکنششود که رشد حقیقی ارزش ین ملاحظه میتفسیر کرد. همچن
 باشد. درصد می 11/11 شده است

بدون  های شاپرکهای شاپرک در واقع ارزش تراکنشهمانطور که قبلا نیز اشاره گردید ارزش حقیقی تراکنش
 باشد. در نظر گرفتن اثرات تورمی می

 

 در توزیع ابزار پذیرش شاپرکعملكرد شبكه  .1.1.9
 ابزار پذیرش"0 "ابزار پذیرش اینترنتی"سه نوع سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 

ک از این تعداد هر یدر این بخش که  نمایدرا پشتیبانی می "فروشگاهی کارتخوان یرشپذابزار  "و  "موبایلی
الکترونیک کارتی مورد  دسترسی و توسعه شبکه پرداخت راکنش0ابزارها0 در کنار سایر عوامل نظیر تعداد ت

از تعداد ر0 ته جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیقب0 ی پذیرشتعداد ابزارهامبحث بررسی در گیرد.بررسی قرار می
  استفاده شده است. "12یستمیفعال س"ابزار 

                                                 

 
  ثبت شده است. "Y"باشد و در پایگاه داده شاپرک با وضعیت مهیا می هاآنابزارهایی که به لحاظ فنی امکان انجام تراکنش بر روی  12
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 شبکه شاپرک هایتراکنشرشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش مقایسه  2-1جدول 
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ها درصدی در ارزش اسمی تراکنش 11/21بیانگر رشد  2-1جدول مندرجات گردد0 همانگونه که مشاهده می
توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی در قیاس نقطه به نقطه بوده که می

به بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاس هاتراکنششود که رشد حقیقی ارزش ین ملاحظه میتفسیر کرد. همچن
 باشد. درصد می 11/11 شده است

بدون  های شاپرکهای شاپرک در واقع ارزش تراکنشهمانطور که قبلا نیز اشاره گردید ارزش حقیقی تراکنش
 باشد. در نظر گرفتن اثرات تورمی می

 

 در توزیع ابزار پذیرش شاپرکعملكرد شبكه  .1.1.9
 ابزار پذیرش"0 "ابزار پذیرش اینترنتی"سه نوع سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 

ک از این تعداد هر یدر این بخش که  نمایدرا پشتیبانی می "فروشگاهی کارتخوان یرشپذابزار  "و  "موبایلی
الکترونیک کارتی مورد  دسترسی و توسعه شبکه پرداخت راکنش0ابزارها0 در کنار سایر عوامل نظیر تعداد ت

از تعداد ر0 ته جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیقب0 ی پذیرشتعداد ابزارهامبحث بررسی در گیرد.بررسی قرار می
  استفاده شده است. "12یستمیفعال س"ابزار 

                                                 

 
   ثبت شده است. "Y"باشد و در پایگاه داده شاپرک با وضعیت مهیا می هاآنابزارهایی که به لحاظ فنی امکان انجام تراکنش بر روی  12

 
 

جدول در  با مرداد ماهدر قیاس  1211یور شهر های پذیرش فعال سیستمی دردر این راستا تعداد هر یک از ابزار
  ارائه شده است.  1-2

 1211مرداد و شهریور –های پذیرش فعال سیستمی مقایسه تعداد هر یک از ابزار 2-1جدول 

 ابزار پذیرش
 تعداد ابزار فعال سیستمی

 رشد 0937 شهریور 0937 مرداد

 2/212 2,05188 ,282528 ابزار پذیرش اینترنتی

 11/212 /,5,0858, 2205001 ابزار پذیرش موبایلی

 1/222- 52,85080/ 850885122 کارتخوان فروشگاهی

 2/112 2,/152185 152/85181 مجموع ابزارها

 

درصدی را تجربه  11/2تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مرداد ماه رشد  2-1جدول بر اساس 
باشد. درصدی تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی می 21/11اند که سهم عمده این افزایش به سبب افزایش نموده

اند و درصدی را تجربه نموده 21/2نسبت به مرداد ماه رشد  1211اینترنتی در شهریور ماه ابزارهای پذیرش 
آمار درصدی همراه بوده است. در ادامه  22/1های فروشگاهی نیز در مدت مشابه با کاهش تعداد کارتخوان

 ارائه شده است. 1-1جدول در سهم بازار هر یک از ابزارها 

 1211مرداد و شهریور  -های بازاریستمی از کل ابزارهای پذیرش فعال سمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزار 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
 0937ماه  شهریور 0937ماه  مرداد

 سهم از بازار تعداد ابزارهای فعال سیستمی سهم از بازار تعداد ابزارهای فعال سیستمی

 06,80, 2,05188 06,10, ,282528 ابزار پذیرش اینترنتی

 26210, /,5,0858, 60,0,, 2205001 ابزار پذیرش موبایلی

 8862,0 52,85080/ 816,10 850885122 کارتخوان فروشگاهی

 006000, 2,/152185 006000, 152/85181 ابزارها مجموع
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 اهعملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش .1.1.2
نشان داده شده  1-1شکل های پذیرش نیز شاخص دیگری است که در های هر یک از ابزارسهم تراکنش

درصدی0 بیشترین تعداد تراکنش را در  11/22است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
های ب در جایگاهیپذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترت های پذیرش داشته است و ابزاربین سایر ابزار

 اند.بعدی قرار گرفته

 
 1211شهریور  –ها های پذیرش از تعداد تراکنشسهم هریک از ابزار 1-1شکل 

های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان همانگونه که در شکل مشخص است0 بیشترین سهم بازار تراکنش
باشد. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش فروشگاهی می

موبایلی0 تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی0 فراگیر بودن این ابزار0 عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل 
توان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد میدیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را 

های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش تراکنش
اینترنتی0 به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز 

متوسط تعداد تراکنش به ازای هر کن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. باشد که مممی
 .باشدقابل ملاحظه میبه خوبی  1-1جدول در  یک از ابزارها

 

کارتخوان 
فروشگاهی

//.771

ابزار پذیرش 
اینترنتی

5.021

ابزار پذیرش 
موبایلی

7.021

 
 

 

 1211شهریور  -های پذیرش فعال سیستمی ابزار ها به ازای هر یک ازشاخص تعداد متوسط تراکنش 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
ابزارهای فعال  تعداد

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتعداد تراکنش سیستمی
 ابزار 

 00, ,588/,2,58 2,05188 ابزار پذیرش اینترنتی

 02, 0,,5,,/25,, /,5,0858, ابزار پذیرش موبایلی

 ,28 5/8,501,5000, 52,85080/ کارتخوان فروشگاهی

 ,20 ,,51,2501258, 2,/152185 مجموع ابزارها

 

باشد که این تعداد نسبت تراکنش می 0122  1211متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در شهریور ماه 
درصدی( را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط  11/2واحدی ) 1به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 

تعداد  NFCفعالیت ابزارهای  باشد. با توجه به گسترشتعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی می
ده ها در شبکه به کار گرفته شهای اخیر که این دست از پرداختهای ابزار پذیرش موبایلی نیز در ماهتراکنش

 11/2های اینترنتی با افزایش باشد. در شهریور ماه متوسط تعداد تراکنشاست دارای نوسانات فراوان می
تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش  122به  1211تراکنش در مرداد ماه  12درصدی از 

واحدی همراه بوده است . متوسط  1تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش  121موبایلی 
عدد در  122همچنان  1211تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز بدون تغییر نسبت به مرداد ماه 

ها به ازای هر ابزار به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش 2-1جدول باشد. در ادامه طی ر ماه میشهریو
 پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.

 1211شهریور  -های پذیرش فعال سیستمی ابزار ها به ازای هرمتوسط مبلغ تراکنششاخص  2-1جدول 

 ابزار پذیرش
تعداد ابزارهای فعال 

 سیستمی
ها مجموع مبلغ تراکنش

 )میلیون ریال(
 هر هایتراکنشسرانه مبلغ 

 ابزار پذیرش )میلیون ریال(

 121/11 11202220221 1220222 ابزار پذیرش اینترنتی
 1/21 101120111 101220121 ابزار پذیرش موبایلی
 212/21 1011101210111 101220222 کارتخوان فروشگاهی

 111/22 1022202110211 201210111 مجموع ابزارها
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 1211شهریور  -های پذیرش فعال سیستمی ابزار ها به ازای هر یک ازشاخص تعداد متوسط تراکنش 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
ابزارهای فعال  تعداد

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتعداد تراکنش سیستمی
 ابزار 

 00, ,588/,2,58 2,05188 ابزار پذیرش اینترنتی

 02, 0,,5,,/25,, /,5,0858, ابزار پذیرش موبایلی

 ,28 5/8,501,5000, 52,85080/ کارتخوان فروشگاهی

 ,20 ,,51,2501258, 2,/152185 مجموع ابزارها

 

باشد که این تعداد نسبت تراکنش می 0122  1211متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در شهریور ماه 
درصدی( را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط  11/2واحدی ) 1به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 

تعداد  NFCفعالیت ابزارهای  باشد. با توجه به گسترشتعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی می
ده ها در شبکه به کار گرفته شهای اخیر که این دست از پرداختهای ابزار پذیرش موبایلی نیز در ماهتراکنش

 11/2های اینترنتی با افزایش باشد. در شهریور ماه متوسط تعداد تراکنشاست دارای نوسانات فراوان می
تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش  122به  1211تراکنش در مرداد ماه  12درصدی از 

واحدی همراه بوده است . متوسط  1تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش  121موبایلی 
عدد در  122همچنان  1211تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز بدون تغییر نسبت به مرداد ماه 

ها به ازای هر ابزار به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش 2-1جدول باشد. در ادامه طی ر ماه میشهریو
 پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.

 1211شهریور  -های پذیرش فعال سیستمی ابزار ها به ازای هرمتوسط مبلغ تراکنششاخص  2-1جدول 

 ابزار پذیرش
تعداد ابزارهای فعال 

 سیستمی
ها مجموع مبلغ تراکنش

 )میلیون ریال(
 هر هایتراکنشسرانه مبلغ 

 ابزار پذیرش )میلیون ریال(

 121/11 11202220221 1220222 ابزار پذیرش اینترنتی
 1/21 101120111 101220121 ابزار پذیرش موبایلی
 212/21 1011101210111 101220222 کارتخوان فروشگاهی

 111/22 1022202110211 201210111 مجموع ابزارها
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 11/121میلیون ریالی به  11/1ماه با کاهش  1211مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور  متوسط
میلیون ریالی نسبت  22/2میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 

است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار  میلیون ریال به ازای هر ابزار در شهریور ماه رسیده 21/1به مرداد ماه به 
باشد که این میزان نیز میلیون ریال می 21/212نزدیک به  2-1جدول کارتخوان فروشگاهی نیز با توجه به 

 میلیون ریال افزایش را تجربه نموده است.  2/11نسبت مرداد ماه 

حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای  1-1جدول گردد0 همانگونه که مشاهده می
ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین ارزش ریالی را  هایتراکنشپذیرش است. بر اساس این جدول 

 رد.از این منظر رتبه نخست را دا کارتخوان فروشگاهیداشته و ابزار 

 1211شهریور  -های پذیرش در هر یک از ابزار شاخص متوسط مبلغ هر تراکنش 1-1جدول 

 ابزار پذیرش
  هاتعداد تراکنش

 ()عدد
 هامجموع مبلغ تراکنش

 )میلیون ریال(
متوسط مبلغ هر تراکنش در 

 هر ابزار)میلیون ریال(

 1/21 11202220221 1202210111 پذیرش اینترنتیابزار 

 2/21 101120111 11101220222 ابزار پذیرش موبایلی

 1/21 1011101210111 1012202210222 کارتخوان فروشگاهی

 1/22 1022202110211 1022102210211 مجموع ابزارها

 

مرداد و شهریور های هر ابزار پذیرش0 در ماه هایتراکنشاطلاعات مربوط به تغییرات سهم تعدادی و مبلغی 
 ترسیم شده است. 1-1شکل در  1211

 

 
 

 

  
 1211مرداد و شهریور –های پذیرش هر یک از ابزار هایتراکنشمقایسه سهم مبلغی و تعدادی  1-1شکل 

 

های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شود0 سهم تعدادی و مبلغی تراکنشحظه میملا 1-1شکل در همانگونه که 
درصدی داشته است. تعداد و  21/2و افزایش  11/2نسبت به مرداد ماه به ترتیب کاهش  1211شهریور ماه 

و کاهش  22/2ماه نسبت به مرداد به ترتیب افزایش  1211های ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور غ تراکنشمبل
 12/2های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش اند در بررسی تعداد و مبلغ تراکنشدرصدی را تجربه نموده 22/2

 باشد.شهود میها مدرصدی در مبلغ تراکنش 21/2ها و کاهش درصدی در تعداد تراکنش

و  1211 شهریورها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تعدادی و مبلغی تراکنشتغییرات سهم  2-1شکل 
  دهند.را نشان می 1211 شهریورمقایسه آن با 
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 1211مرداد و شهریور –های پذیرش هر یک از ابزار هایتراکنشمقایسه سهم مبلغی و تعدادی  1-1شکل 

 

های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شود0 سهم تعدادی و مبلغی تراکنشحظه میملا 1-1شکل در همانگونه که 
درصدی داشته است. تعداد و  21/2و افزایش  11/2نسبت به مرداد ماه به ترتیب کاهش  1211شهریور ماه 

و کاهش  22/2ماه نسبت به مرداد به ترتیب افزایش  1211های ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور غ تراکنشمبل
 12/2های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش اند در بررسی تعداد و مبلغ تراکنشدرصدی را تجربه نموده 22/2

 باشد.شهود میها مدرصدی در مبلغ تراکنش 21/2ها و کاهش درصدی در تعداد تراکنش

و  1211 شهریورها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای تعدادی و مبلغی تراکنشتغییرات سهم  2-1شکل 
  دهند.را نشان می 1211 شهریورمقایسه آن با 
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 1211و  1211شهریور -های پذیرش های هر یک از ابزارتراکنشمقایسه سهم مبلغی و تعدادی  2-1شکل 

های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور گردد0 تعداد و مبلغ تراکنشمشاهده می 2-1شکل همانگونه که در 
درصدی همراه بوده است. تعداد و  22/1و کاهش  21/2نسبت به مرداد ماه به ترتیب با افزایش  1211ماه 

درصدی همراه بوده است.  22/1درصدی و  21/1یرش اینترنتی به ترتیب با افزایش های ابزار پذمبلغ تراکنش
درصدی همراه بوده و مبلغ  11/2همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 

 درصدی همراه بوده است. 12/2های این ابزار نیز با کاهش تراکنش

 

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملكرد .1.1.2
 "رداخت قبض و خرید شارژپ، ""و خدمات خرید کالا"سه خدمت  شبکه پرداخت الکترونیک کارتی

 نماید.را به جامعه ارائه می "گیریمانده"و

ارائه شده را در به ترتیب نسبت تعدادی و مبلغی هر یک از انواع خدمات  2-1شکل و  2-1شکل  در این راستا
  دهد.کل شبکه پرداخت نشان می

درصد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از  012/21 1211ماه شهریور  مبین آن است که در 2-1شکل 
 12/2 افزایشنسبت به ماه گذشته این سهم  1-1شکل بوده که با توجه به  "خرید کالا و خدمات"نوع خدمت 
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درصد سهم0 کمترین سهم  12/2با  "گیریمانده"گردد0 خدمت درصدی داشته است. همانگونه که مشاهده می
 از کل خدمات در بین خدمات ارائه شده داشته است.

 
  1211شهریور  -ی انواع خدمات ارائه شده شاپرک سهم تعداد 2-1شکل 

 درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه 21/12دهد که نشان می 2-1شکل گردد0 همانگونه که مشاهده می
نیز به دلیل عدم اثر  "گیریمانده" خدمت بوده است و "خرید کالا و خدمات"مربوط به خدمت  1211شهریور 

 بلغی صفر را دارا بوده است.های شبکه پرداخت0 سهم مبر مبلغ تراکنشمالی 

 
  1211شهریور -ها سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 2-1شکل 

مانده گیری
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پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه
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خرید کاال و 
خدمات
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پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه
4.401

خرید کاال و 
خدمات
35.531
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ترسیم شده است. دو شکل  1-1شکل بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه0 برای 
ای اختلاف سهم خدمات در این دوره یک ماهه را های میلهای سهم هر یک از خدمات از کل و شکلدایره

 دهد. نشان می

  

 

 

 1211مرداد و شهریور  –م مبلغی و تعدادی انواع خدمات مقایسه سه  1-1شکل 
 

پرداخت  "و  " گیریمانده " ات0 سهم تعدادی خدم مرداد ماهبت به شود که نسملاحظه می 1-1شکل در 
افزایش مواجه بوده با   "خرید کالا و خدمات" و خدمت داشته کاهشها از کل تراکنش " قبض و خرید شارژ

 21/2و  21/2به ترتیب  " پرداخت قبض و خرید شارژ "و  " گیریمانده "های . سهم تعدادی تراکنشاست
درصدی  12/2افزایش با    "خرید کالا و خدمات"های تراکنشداشته و در مقابل سهم تعدادی  کاهشدرصد 

درصدی  21/1افزایش با ماه شهریور  نیز در "خرید کالا و خدمات" هایتراکنشمواجه بوده است. سهم مبلغی 

5.471

34.591

4.401

35.531

مبلغی

پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
خرید کاال و خدمات

شهریور

مرداد

5.251
02.751

/21.

5.051
02.71

/2.051

تعدادی

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

شهریور

مرداد

0.17%

-0.17%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید 
شارژ

-1.13%

-1.17%

1.05%

مانده گیری پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن

همراه

خرید کاال و 
خدمات

 
 

 

 تهکاس "پرداخت قبض و خرید شارژ" هایتراکنشمبلغی  از سهمیافته  افزایشکه میزان  همراه بوده است
 شده است.

  بررسی شده است. 1211این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی شهریور ماه  1-1شکل در 

 

  

  

 1211شهریور  و 1212شهریور -بت مبلغی و تعدادی انواع خدمات مقایسه نس  1-1شکل 

خرید کالا و "های درصدی سهم تعداد تراکنش 12/2شود علیرغم رشد ملاحظه می 1-1شکل بر اساس 
درصد کاهش داشته  21/2م مبلغی آن میزان  0 سه1211ماه  شهریورنسبت به  1211ماه  شهریوردر  "خدمات

درصدی  12/2در قیاس نقطه به نقطه با  کاهش  "پرداخت قبض و خرید شارژ"های است. تعداد تراکنش
 درصدی را تجربه نموده است. 12/1گیری نیز کاهش های ماندههمراه بوده است. همچنین تعداد تراکنش

 

 

-1./7%

1./7%

خرید کاال و خدمات پرداخت قبض و خرید 
شارژ

4.39%

-9.2/%

-0.75%
خرید کاال و خدمات د پرداخت قبض و خری

شارژ
مانده گیری
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 اینفوذ منطقه .1.1
ن هر ابزار در کل کشور و در هر استا هایتراکنشهای پذیرش و تعداد ابزار بیانگر سرانهای شاخص نفوذ منطقه

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

 

 سیستمی ضریب نفوذ ابزار پذیرش فعال .1.1.1
فرد  120222های پذیرش فعال سیستمی شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای هر آمار تعداد کل هر یک از ابزار

ارائه   12-1جدول در کننده خدمات کارت در کل کشور )ضریب نفوذ ابزار پذیرش( مصرف 11سال 12بالای 
 شده است.

 11/10221ماه شهریور  های پذیرش فعال سیستمی درشود ضریب نفوذ مجموع ابزارمیهمانطور که ملاحظه 
 ها متعلق بهابزارسال در کشور بوده است. بیشترین میزان نفوذ این  12فرد بالای  120222ابزار به ازای هر 

باشد و سال در کشور می 12فرد بالای  120222عدد به ازای هر  21/10112کارتخوان فروشگاهی با تعداد 
ابزار پذیرش  11/121نفر صرفا  120222اختصاص دارد که به ازای هر  اینترنتیکمترین آن به ابزار پذیرش 

ابزار پذیرش موبایلی  21/122سال کشور نیز  12فرد بالای  120222به ازای هر  در کشور وجود دارد. اینترنتی
شایان توجه است که بر خلاف کارتخوان فروشگاهی0 امکان دسترسی از نقاط مختلف  نیز در کشور وجود دارد.

که ماهیت  تها میسر بوده است. این در حالی اسکشور به ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام پرداخت
پرداخت وجوه با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به نسبت  ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی که 

  باشد0 متفاوت است.نیازمند حضور فیزیک کارت در محل می

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج  2121از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال در هر استان0  سال 12آمار جمعیت افراد بالای  11

 شده است. 

 
 

 

 1211شهریور  - سال 12فرد بالای  120222تمی در کشور به ازای هر های پذیرش فعال سیسضریب نفوذ ابزار 12-1جدول 

 پذیرش ابزار
 

 ابزار تعداد
 سال در /0جمعیت بالای 

 کشور
ابزار به ازای  ضریب نفوذ هر

 نفر 010111هر 
 1220222 ابزار پذیرش اینترنتی

2101220121 

057170  

  0/5112 101220121 ابزار پذیرش موبایلی

  000791/7 101220222 فروشگاهیکارتخوان 

  00517170 201210111 کل ابزارها

 

سال کشور  12هزار نفر جمعیت بالای  12ابزار شاپرکی به ازای هر  10221نزدیک به  1211در شهریور ماه 
ترنتی اینباشد. همچنین تعداد ابزار پذیرش ابزار0 ابزار کارتخوان فروشگاهی می 10112وجود دارد که از این تعداد 
 باشد.ابزار می 122و  122سال در کشور به ترتیب  12هزار نفر بالای  12و موبایلی نیز به ازای هر 

 

 های پذیرش در کشورهر یک از ابزار هایتراکنشسرانه  .1.1.1
ها به ازای هر یک از این ابزار هایتراکنشهای پذیرش و نیز سرانه هر یک از ابزار هایتراکنشمار تعداد آ
 ارائه گردیده است.  11-1جدول  در  سال جاری شهریور ماه سال را در 12راد بالای اف

 1211شهریور  -کل کشور  سال 12های پذیرش به ازای جمعیت بالای هریک از ابزار هایتراکنشسرانه تعداد   11-1جدول 

در  سال /0جمعیت بالای  هاتراکنش تعداد ابزار پذیرش
 هر ابزار هایتراکنشسرانه  کشور

 1202210111 ابزار پذیرش اینترنتی

2101220121 

015/ 

 01/3 11101220222 ابزار پذیرش موبایلی

 27140 1012202210222 کارتخوان فروشگاهی

 //911 1022102210211  هاکل ابزار

 



37

 
 

 

 1211شهریور  - سال 12فرد بالای  120222تمی در کشور به ازای هر های پذیرش فعال سیسضریب نفوذ ابزار 12-1جدول 

 پذیرش ابزار
 

 ابزار تعداد
 سال در /0جمعیت بالای 

 کشور
ابزار به ازای  ضریب نفوذ هر

 نفر 010111هر 
 1220222 ابزار پذیرش اینترنتی

2101220121 

057170  

  0/5112 101220121 ابزار پذیرش موبایلی

  000791/7 101220222 فروشگاهیکارتخوان 

  00517170 201210111 کل ابزارها

 

سال کشور  12هزار نفر جمعیت بالای  12ابزار شاپرکی به ازای هر  10221نزدیک به  1211در شهریور ماه 
ترنتی اینباشد. همچنین تعداد ابزار پذیرش ابزار0 ابزار کارتخوان فروشگاهی می 10112وجود دارد که از این تعداد 
 باشد.ابزار می 122و  122سال در کشور به ترتیب  12هزار نفر بالای  12و موبایلی نیز به ازای هر 

 

 های پذیرش در کشورهر یک از ابزار هایتراکنشسرانه  .1.1.1
ها به ازای هر یک از این ابزار هایتراکنشهای پذیرش و نیز سرانه هر یک از ابزار هایتراکنشمار تعداد آ
 ارائه گردیده است.  11-1جدول  در  سال جاری شهریور ماه سال را در 12راد بالای اف

 1211شهریور  -کل کشور  سال 12های پذیرش به ازای جمعیت بالای هریک از ابزار هایتراکنشسرانه تعداد   11-1جدول 

در  سال /0جمعیت بالای  هاتراکنش تعداد ابزار پذیرش
 هر ابزار هایتراکنشسرانه  کشور

 1202210111 ابزار پذیرش اینترنتی

2101220121 

015/ 

 01/3 11101220222 ابزار پذیرش موبایلی

 27140 1012202210222 کارتخوان فروشگاهی

 //911 1022102210211  هاکل ابزار

 



38

 
 

 

 22/22شهریور ماه سال جاری  سال0 در 12شود به ازای هر فرد بالای ملاحظه می 11-1جدول همانطور که در 
عدد تراکنش پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

 سال بوده است.  12هر فرد بالای  تراکنش برای 21/11وشگاهی با فر

 

تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در  .1.1.9
 هر استان

های های پذیرش0 تعداد و سرانه هر یک از ابزارنحوه توزیع و میزان نفوذ ابزاربه منظور بررسی در این بخش 
گیرد. شایان توجه است که برخلاف کارتخوان مورد بررسی قرار میهای مختلف فعال سیستمی در استان

لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از  های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارفروشگاهی0 خدمات 
اینترنتی  های پذیرشها فراهم است. بنابراین سرانه ابزارسایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار

و موبایلی برای هر استان معنای دقیقی نداشته و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی 
استان  2گیرد. اطلاعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در مورد توجه قرار می

در ماه  مرداد نسبت به 1211شهریور ماه  ت آن دردارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال و تغییرا
 ارائه شده است. 11-1جدول 

 1211مرداد و شهریور  –پنج استان دارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی  11-1جدول 

 درصد تغییرات میزان تغییرات 0937شهریور  0937 مرداد نام استان

 2/122- 10211- 102110212 102210221 تهران

 1/122- 120212- 2210222 2210122 خراسان رضوی

 1/112- 20222- 2120121 2220121 اصفهان

 2/212- 20221- 2210221 2220211 فارس

 1/212- 20212- 2210122 2220221 خوزستان

های تهران0 خراسان رضوی0 اصفهان0 فارس و خوزستان گردد0 استانمشاهده می 11-1جدول همانگونه که در 
 اند. بوده 1211به ترتیب دارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال در شهریور 

 
 

 

تغییرات تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از  2-1شکل 0 11-1جدول بر اساس اطلاعات 
 دهد.نشان می مرداد ماهنسبت به  1211ماه شهریور  ها را دراستان

 

 1211شهریور نسبت به مرداد  – تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان  2-1شکل 
 

ها منفی اکثر استانهای فروشگاهی نسبت به مرداد ماه در خواننرخ رشد تعداد کارت 1211ر شهریور ماه د
و  120212های خراسان رضوی و تهران با کاهش بوده و در این بین بیشترین تعداد کاهش متعلق به استان

9/9
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-947
-440
-545
-707

-0,1/5
-0,00/
-0,217
-0,21/
-0,245
-0,475
-0,577
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-2,/29
-9,597
-9,777

-4,524
-4,7/5

-5,291
-5,751

-7,271
-7,492

-/,591
-3,477

-01,971

خراسان شمالی
قم

کهگیلویه و بویر احمد
ایالم

خراسان جنوبی
سمنان
اردبیل
همدان
قزوین

سیستان و بلوچستان
کرمانشاه

چهارمحال و بختیاری
زنجان

لرستان
گلستان
بوشهر

کردستان
یزد

مرکزی
کرمان
فارس
گیالن

خوزستان
آذربایجان غربی

هرمزگان
آذربایجان شرقی

مازندران
البرز

اصفهان
تهران

خراسان رضوی
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تغییرات تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر یک از  2-1شکل 0 11-1جدول بر اساس اطلاعات 
 دهد.نشان می مرداد ماهنسبت به  1211ماه شهریور  ها را دراستان

 

 1211شهریور نسبت به مرداد  – تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان  2-1شکل 
 

ها منفی اکثر استانهای فروشگاهی نسبت به مرداد ماه در خواننرخ رشد تعداد کارت 1211ر شهریور ماه د
و  120212های خراسان رضوی و تهران با کاهش بوده و در این بین بیشترین تعداد کاهش متعلق به استان
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عددی را در شهریور ماه نسبت  1و  222های خراسان شمالی و قم نیز افزایش باشد. استانعددی می  10211
 اند.به مرداد ماه تجربه نموده

 دهد و مبین آن استهای کشور را نشان میتعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان 1-1شکل 
 است. وزیع شدهتها0 در استان تهران تعداد این ابزار با اختلاف زیادی نسبت به سایر استانکه همچنان بیشترین 

 
 1211شهریور  - تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان  1-1شکل 

 

0,437,974
597,995

434,750
410,157

940,2/9
993,233

917,130
251,447
240,404

22/,70/
227,735

072,713
047,779
097,911
090,77/
023,237
027,535
022,15/
009,127
000,427
001,199
015,901
014,319
011,370

/9,770
/9,577

70,725
77,42/
74,707
57,330
43,901

تهران
خراسان رضوی

اصفهان
فارس

خوزستان
مازندران

آذربایجان شرقی
البرز

آذربایجان غربی
گیالن
کرمان

هرمزگان
گلستان

یزد
سیستان و بلوچستان

کرمانشاه
همدان

کردستان
بوشهر
مرکزی
لرستان

قم
قزوین
اردبیل
زنجان

چهارمحال و بختیاری
سمنان

خراسان شمالی
خراسان جنوبی

کهگیلویه و بویر احمد
ایالم

 
 

 

استفاده از خدمات پرداخت  یکه متقاض سال 12 یهر فرد بالا یبه ازا یکارتخوان فروشگاه یعدر ادامه توز
 یرشبزار پذا ینقرار گرفته است. اطلاعات مربوط به تعداد سرانه ا یهستند0 در هر استان مورد بررس یکالکترون
 .ئه شده استارا 12-1جدول کشور0 در  یهااز استان یکسال در هر  12 یافراد بالا یبه ازا

 1211مرداد و شهریور  –سال  12به ازای افراد  بالای  فروشگاهی فعال سیستمی هایخوانکارتسرانه استانی   12-1جدول 

 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 0937شهریور  0937مرداد 

 1/212- 2/111 2/112 یزد

 2/122- 2/122 2/122 تهران

 1/122- 2/122 2/121 بوشهر

 2/112- 2/122 2/122 هرمزگان

 2/222- 2/121 2/122 سمنان

 1/212- 2/122 2/122 مازندران

 1/112- 2/112 2/111 اصفهان

 1/112- 2/111 2/112 چهارمحال و بختیاری

 2/222- 2/112 2/111 خراسان جنوبی

 1/222- 2/111 2/112 البرز

 1/122- 2/111 2/111 خراسان رضوی

 2/212- 2/112 2/112 ایلام

 2/112- 2/111 2/112 کهگیلویه و بویر احمد

 2/222 2/111 2/111 قم

 1/222- 2/111 2/112 گیلان

 1/112- 2/121 2/111 گلستان

 1/122- 2/121 2/112 قزوین

 2/212- 2/121 2/112 فارس

 2/222 2/122 2/121 خراسان شمالی
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استفاده از خدمات پرداخت  یکه متقاض سال 12 یهر فرد بالا یبه ازا یکارتخوان فروشگاه یعدر ادامه توز
 یرشبزار پذا ینقرار گرفته است. اطلاعات مربوط به تعداد سرانه ا یهستند0 در هر استان مورد بررس یکالکترون
 .ئه شده استارا 12-1جدول کشور0 در  یهااز استان یکسال در هر  12 یافراد بالا یبه ازا

 1211مرداد و شهریور  –سال  12به ازای افراد  بالای  فروشگاهی فعال سیستمی هایخوانکارتسرانه استانی   12-1جدول 

 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 0937شهریور  0937مرداد 

 1/212- 2/111 2/112 یزد

 2/122- 2/122 2/122 تهران

 1/122- 2/122 2/121 بوشهر

 2/112- 2/122 2/122 هرمزگان

 2/222- 2/121 2/122 سمنان

 1/212- 2/122 2/122 مازندران

 1/112- 2/112 2/111 اصفهان

 1/112- 2/111 2/112 چهارمحال و بختیاری

 2/222- 2/112 2/111 خراسان جنوبی

 1/222- 2/111 2/112 البرز

 1/122- 2/111 2/111 خراسان رضوی

 2/212- 2/112 2/112 ایلام

 2/112- 2/111 2/112 کهگیلویه و بویر احمد

 2/222 2/111 2/111 قم

 1/222- 2/111 2/112 گیلان

 1/112- 2/121 2/111 گلستان

 1/122- 2/121 2/112 قزوین

 2/212- 2/121 2/112 فارس

 2/222 2/122 2/121 خراسان شمالی
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 نام استان
 تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 درصد تغییرات
 0937شهریور  0937مرداد 

 1/222- 2/121 2/122 زنجان

 1/212- 2/121 2/121 اردبیل

 1/222- 2/122 2/121 آذربایجان شرقی

 1/122- 2/121 2/122 کردستان

 1/212- 2/121 2/122 خوزستان

 1/122- 2/121 2/122 آذربایجان غربی

 1/212- 2/121 2/122 مرکزی

 1/122- 2/122 2/121 کرمان

 2/212- 2/211 2/211 همدان

 2/122- 2/221 2/221 کرمانشاه

 1/112- 2/222 2/221 لرستان

 2/112- 2/211 2/222 سیستان و بلوچستان

 

 

 باشد.قابل ملاحظه می سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان 12-1شکل در 

 
 

 

 
  1211شهریور  -سال  12راد بالای سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان به ازای اف  12-1شکل 

 تهرانیزد0  هایگردد0 بیشترین تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به استانهمانگونه که مشاهده می
ازم ل های سیستان و بلوچستان0 لرستان و کرمانشاه تعلق گرفته است.و کمترین آن به ترتیب به استان بوشهرو 

 12به ذکر است که به منظور انجام محاسبات سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی هر استان از جمعیت بالای 
0 تعداد 1211شهریور ماه  اساس در همین براستفاده شده است.  1212سال کشور بر اساس سرشماری سال 

ابزار به  10112سال ) 12د بالای عدد به ازای هر فر 1112/2در کل کشور کارتخوان فروشگاهی ابزار  سرانه 
 سال( بوده است. 12فرد بالای  120222ازای هر 

 

 های پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمیتعداد ابزار .1.1.2
رداخت برای انجام عملیات پ های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارهمانطور که قبلا ذکر شد0 امکان استفاده از 

وان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد0 لزوما به الکترونیکی )بر خلاف کارتخ

1.077
1.044

1.094
1.099
1.092

1.09
1.025

1.020
1.02
1.003

1.007
1.009
1.002
1.002
1.002

1.013
1.013
1.013
1.01/

1.017
1.017

1.014
1.012
1.012
1.010
1.010
1.0

1.137
1.1/7

1.1/4
1.173

یزد
تهران
بوشهر

هرمزگان
سمنان

مازندران
اصفهان

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی

البرز
خراسان رضوی

ایالم
کهگیلویه و بویر احمد

قم
گیالن

گلستان
قزوین
فارس

خراسان شمالی
زنجان
اردبیل

آذربایجان شرقی
کردستان
خوزستان

آذربایجان غربی
مرکزی
کرمان
همدان

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان
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  1211شهریور  -سال  12راد بالای سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان به ازای اف  12-1شکل 

 تهرانیزد0  هایگردد0 بیشترین تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به استانهمانگونه که مشاهده می
ازم ل های سیستان و بلوچستان0 لرستان و کرمانشاه تعلق گرفته است.و کمترین آن به ترتیب به استان بوشهرو 

 12به ذکر است که به منظور انجام محاسبات سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی هر استان از جمعیت بالای 
0 تعداد 1211شهریور ماه  اساس در همین براستفاده شده است.  1212سال کشور بر اساس سرشماری سال 

ابزار به  10112سال ) 12د بالای عدد به ازای هر فر 1112/2در کل کشور کارتخوان فروشگاهی ابزار  سرانه 
 سال( بوده است. 12فرد بالای  120222ازای هر 

 

 های پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمیتعداد ابزار .1.1.2
رداخت برای انجام عملیات پ های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارهمانطور که قبلا ذکر شد0 امکان استفاده از 

وان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد0 لزوما به الکترونیکی )بر خلاف کارتخ
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1.094
1.099
1.092

1.09
1.025
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1.02
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1.007
1.009
1.002
1.002
1.002

1.013
1.013
1.013
1.01/

1.017
1.017

1.014
1.012
1.012
1.010
1.010
1.0

1.137
1.1/7

1.1/4
1.173

یزد
تهران
بوشهر

هرمزگان
سمنان

مازندران
اصفهان

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی

البرز
خراسان رضوی

ایالم
کهگیلویه و بویر احمد

قم
گیالن

گلستان
قزوین
فارس

خراسان شمالی
زنجان
اردبیل

آذربایجان شرقی
کردستان
خوزستان

آذربایجان غربی
مرکزی
کرمان
همدان

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان
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های پذیرش منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشته و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار
ها ین ابزارتنها تعداد اه و معنای دقیقی نداشت 0ها برای بررسیباشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارمیسر می
شود. شایان ذکر است که این اطلاعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در های کشور بررسی میدر استان

 اطلاعات پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی محاسبه شده است.

رندگان ثبت های محل استقرار پذیبه تفکیک استان فعال سیستمی های پذیرش اینترنتی و موبایلیابزارتعداد 
 ترسیم شده است. 11-1شکل شده در سوییچ شاپرک0 در 

 
 1211شهریور  -های کشور می در استانی و موبایلی فعال سیستنترنتیا های پذیرشتعداد ابزار 11-1شکل 

51 011 051 211 251 911
تهران

اصفهان
خراسان رضوی

فارس
کرمان

خوزستان
مازندران

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

هرمزگان
البرز

گیالن
گلستان
بوشهر

سیستان و بلوچستان
کردستان

مرکزی
کرمانشاه

اردبیل
یزد

همدان
قزوین

لرستان
قم

چهارمحال و بختیاری
زنجان
سمنان

کهگیلویه و بویر احمد
خراسان جنوبی
خراسان شمالی

ایالم

هزار ابزار

ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی

 
 

 

یب در اختیار فعال سیستمی به ترت بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلیمبین آن است  11-1شکل 
 باشد.های تهران0 اصفهان و خراسان رضوی بوده میاستان

در  کارتخوان فروشگاهی هایتراکنشتعداد سرانه  .1.1.2
 های کشوراستان

ت بانکی ندارد کار عملیات پرداخت الکترونیکی نیازی به ارائه فیزیکپذیرشی که در انجام  هایابزاراستفاده از 
( بر خلاف کارتخوان فروشگاهی لزوما به منطقه و یا استان خاصی پذیرش اینترنتی و موبایلی )یعنی ابزارهای

ها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق یله این ابزاربه وس تعلق نداشته و انجام تراکنش
ها دارند( از نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل شکل زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش

 ف برایلهای مختصرفا برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان
 ترسیم شده است.  1211شهریور ماه 

 
 1211شهریور  -سال در هر استان  12کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد بالای  هایتراکنشتعداد سرانه  11-1شکل 
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مرکزی
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خراسان شمالی
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گیالن
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همدان
اردبیل
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آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

کرمانشاه
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یب در اختیار فعال سیستمی به ترت بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلیمبین آن است  11-1شکل 
 باشد.های تهران0 اصفهان و خراسان رضوی بوده میاستان

در  کارتخوان فروشگاهی هایتراکنشتعداد سرانه  .1.1.2
 های کشوراستان

ت بانکی ندارد کار عملیات پرداخت الکترونیکی نیازی به ارائه فیزیکپذیرشی که در انجام  هایابزاراستفاده از 
( بر خلاف کارتخوان فروشگاهی لزوما به منطقه و یا استان خاصی پذیرش اینترنتی و موبایلی )یعنی ابزارهای

ها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق یله این ابزاربه وس تعلق نداشته و انجام تراکنش
ها دارند( از نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل شکل زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش

 ف برایلهای مختصرفا برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان
 ترسیم شده است.  1211شهریور ماه 

 
 1211شهریور  -سال در هر استان  12کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد بالای  هایتراکنشتعداد سرانه  11-1شکل 

97.22
95.7/

94.14
99.17

92.72
92.17

91.70
23./9
23./0

23.00
2/.7/

2/.23
27.79

27.05
25.75
25.51
25.2/
25.07

24.45
29./2
29.79

22.93
22.27
22.12
20.30

20.27
21.74

03./7
0/.14
07./5
07.75

هرمزگان
یزد

فارس
تهران

کهگیلویه و بویر احمد
بوشهر
کرمان

اصفهان
البرز

خراسان رضوی
چهارمحال و بختیاری

قم
سمنان

مازندران
خوزستان

قزوین
ایالم

خراسان جنوبی
مرکزی

سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی

گلستان
گیالن
زنجان
همدان
اردبیل

کردستان
لرستان

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

کرمانشاه
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در سه جایگاه نخست تعداد هرمزگان0 یزد و فارس های شود استانملاحظه می11-1شکل همانطور که در 
کرمانشاه0 اند در هر استان0 قرار گرفته سال 12کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد بالای  هایتراکنشسرانه 

 اند. داشته 11شهریور ماه این ابزار را در  هایتراکنشکمترین تعداد سرانه  یجان شرقیآذربایجان غربی و آذربا
 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .1.9
 هایتراکنش یدامنه مبلغشود. بدین منظور ابتدا ها پرداخته میتر مبالغ تراکنشدر این قسمت به بررسی دقیق

های ود. سپس نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و نیز دهکشهر سه ابزار پذیرش به تفکیک ارائه می
 شود.به تفکیک نوع ابزار ارائه می زمانهمقیمتی به تفکیک هر خدمت و به طور 

 

 ابزارهای پذیرش شبكه هایتراکنشدامنه مبلغی  .1.9.1
0 "گاهیفروشکارتخوان "هر سه ابزارهای پذیرش یعنی  هایتراکنشدر این بخش از گزارش شکل دامنه مبلغی 

 ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1211ماه شهریور  در "ابزار پذیرش اینترنتی"و  "ابزار پذیرش موبایلی"
 گیرد. می

با  هاابزار کارتخوان فروشگاهی ترسیم شده است. این بازه هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1بر اساس شکل 
 اند0 چراکه سهم کارمزدی بانک پذیرنده به ازایبندی شدهتوجه به نحوه محاسبه کارمزد بانک پذیرنده تقسیم

 با مبالغ : هایتراکنش

  ریال 220222زیر 

  ریال  1220222ریال تا  220221بین 

  ریال 1220222بالای 

 گردد. محاسبه می

باشد. همانگونه درصد می 21/2های ابزار کارتخوان فروشگاهی گیری از کل تراکنشهای ماندهتراکنشسهم 
 : 1211ماه شهریور  مشخص است در 12-1که از اطلاعات موجود در شکل 

 
 

 

  ریال  1220222تا  220221های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین تعداد تراکنشبیشترین
 .بوده است

  12/11 اند.ریال را داشته 220222های ابزار کارت خوان فروشگاهی0 مبلغ زیر درصد تعداد تراکنش 

  21/21 ریال  1220222تا  220221های ابزار کارتخوان فروشگاهی0 در بازه مبلغی درصد تراکنش
 اند.بوده

  12/11 اند.ریال انجام گرفته 1220222ها با مبلغ بالای درصد تراکنش 

 
 1211شهریور  -رتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( ابزار کا هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1شکل 

 

ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با  220222با مبلغ زیر  هایتراکنش0 تعداد 1211ماه در شهریور 
 1220222ریال و  220221با مبلغ بین  هایتراکنشعدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد  22102210112

ریال برابر با  1220221با مبلغ بالای  هایتراکنشعدد تراکنش بوده و کل تعداد  11202110212 ریال برابر با 
ن بیان تواباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی میعدد تراکنش می  22201110121

میلیون ریال  2مبلغ کمتر از ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای  هایتراکنشدرصد  12نمود که بیش از 
 باشد. می
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در سه جایگاه نخست تعداد هرمزگان0 یزد و فارس های شود استانملاحظه می11-1شکل همانطور که در 
کرمانشاه0 اند در هر استان0 قرار گرفته سال 12کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد بالای  هایتراکنشسرانه 

 اند. داشته 11شهریور ماه این ابزار را در  هایتراکنشکمترین تعداد سرانه  یجان شرقیآذربایجان غربی و آذربا
 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .1.9
 هایتراکنش یدامنه مبلغشود. بدین منظور ابتدا ها پرداخته میتر مبالغ تراکنشدر این قسمت به بررسی دقیق

های ود. سپس نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و نیز دهکشهر سه ابزار پذیرش به تفکیک ارائه می
 شود.به تفکیک نوع ابزار ارائه می زمانهمقیمتی به تفکیک هر خدمت و به طور 

 

 ابزارهای پذیرش شبكه هایتراکنشدامنه مبلغی  .1.9.1
0 "گاهیفروشکارتخوان "هر سه ابزارهای پذیرش یعنی  هایتراکنشدر این بخش از گزارش شکل دامنه مبلغی 

 ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1211ماه شهریور  در "ابزار پذیرش اینترنتی"و  "ابزار پذیرش موبایلی"
 گیرد. می

با  هاابزار کارتخوان فروشگاهی ترسیم شده است. این بازه هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1بر اساس شکل 
 اند0 چراکه سهم کارمزدی بانک پذیرنده به ازایبندی شدهتوجه به نحوه محاسبه کارمزد بانک پذیرنده تقسیم

 با مبالغ : هایتراکنش

  ریال 220222زیر 

  ریال  1220222ریال تا  220221بین 

  ریال 1220222بالای 

 گردد. محاسبه می

باشد. همانگونه درصد می 21/2های ابزار کارتخوان فروشگاهی گیری از کل تراکنشهای ماندهتراکنشسهم 
 : 1211ماه شهریور  مشخص است در 12-1که از اطلاعات موجود در شکل 

 
 

 

  ریال  1220222تا  220221های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین تعداد تراکنشبیشترین
 .بوده است

  12/11 اند.ریال را داشته 220222های ابزار کارت خوان فروشگاهی0 مبلغ زیر درصد تعداد تراکنش 

  21/21 ریال  1220222تا  220221های ابزار کارتخوان فروشگاهی0 در بازه مبلغی درصد تراکنش
 اند.بوده

  12/11 اند.ریال انجام گرفته 1220222ها با مبلغ بالای درصد تراکنش 

 
 1211شهریور  -رتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( ابزار کا هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1شکل 

 

ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با  220222با مبلغ زیر  هایتراکنش0 تعداد 1211ماه در شهریور 
 1220222ریال و  220221با مبلغ بین  هایتراکنشعدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد  22102210112

ریال برابر با  1220221با مبلغ بالای  هایتراکنشعدد تراکنش بوده و کل تعداد  11202110212 ریال برابر با 
ن بیان تواباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی میعدد تراکنش می  22201110121

میلیون ریال  2مبلغ کمتر از ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای  هایتراکنشدرصد  12نمود که بیش از 
 باشد. می
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 ابزار پذیرش اینترنتی است.  هایتراکنشترسیم کننده دامنه مبلغی  12-1شکل 

 
 1211شهریور -پذیرش اینترنتی )بر حسب ریال(  ابزار هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1شکل 

 

 ها درانجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی0 مبین آن است بیشترین تعداد تراکنش هایتراکنشدامنه مبلغی 

در  .گیرددر بر می ها رادرصد از کل تراکنش 11/11و این بازه  اندریال قرار گرفته 1220222تا  220221بازه 
 هزار ریال هستند. 1220222ها دارای مبلغ کمتر از کل تراکنش درصد 12/11این ابزار پذیرش حدود 

 

 دهد.ابزار پذیرش موبایلی را نمایش می هایتراکنشنیز دامنه مبلغی  12-1شکل 
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 1211شهریور  -ار پذیرش موبایل )بر حسب ریال( ابز هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1شکل 

 

ملا 0 شرایط کاباشدمی ابزار پذیرش موبایلی هایتراکنشدامنه مبلغی که مربوط به  12-1شکل در بررسی 
درصد مجموع  11/21به نحوی که  اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده است0 متفاوت با ابزار پذیرش

ریال  220222ها دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 22/12ریال و  120222از ها دارای مبلغ کمتر تراکنش
ریالی و همچنین اقبال  220222های شارژ با مبلغ در حدود اند. با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتبوده

 حداکثریتوان حضور های شارژ اپراتورهای مختلف0 میفراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارت
 شایان ذکر است که با توجه به توجیه نمود.را ریال  220222موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از  هایتراکنش

از سوی بانک  1212ماه دی  ممنوعیت ارائه خدمت خرید کالا و خدمات با استفاده ابزار پذیرش موبایلی در
رداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط 0 شکل فوق صرفا نمایشی از دامنه مبلغی خدمت پمرکزی ج.ا.ا. 

باشد. نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار ابزار پذیرش موبایلی می
به خوبی نمایانگر  12-1شکل باشد که میلیون ریالی می 1پذیرش موبایلی0 اعمال محدودیت سقف مبلغی 

  باشد.ها با مبلغ حداکثر تا این سقف میانجام تراکنش
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 1211شهریور  -ار پذیرش موبایل )بر حسب ریال( ابز هایتراکنشدامنه مبلغی  12-1شکل 

 

ملا 0 شرایط کاباشدمی ابزار پذیرش موبایلی هایتراکنشدامنه مبلغی که مربوط به  12-1شکل در بررسی 
درصد مجموع  11/21به نحوی که  اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده است0 متفاوت با ابزار پذیرش

ریال  220222ها دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 22/12ریال و  120222از ها دارای مبلغ کمتر تراکنش
ریالی و همچنین اقبال  220222های شارژ با مبلغ در حدود اند. با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتبوده

 حداکثریتوان حضور های شارژ اپراتورهای مختلف0 میفراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارت
 شایان ذکر است که با توجه به توجیه نمود.را ریال  220222موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از  هایتراکنش

از سوی بانک  1212ماه دی  ممنوعیت ارائه خدمت خرید کالا و خدمات با استفاده ابزار پذیرش موبایلی در
رداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط 0 شکل فوق صرفا نمایشی از دامنه مبلغی خدمت پمرکزی ج.ا.ا. 

باشد. نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار ابزار پذیرش موبایلی می
به خوبی نمایانگر  12-1شکل باشد که میلیون ریالی می 1پذیرش موبایلی0 اعمال محدودیت سقف مبلغی 

  باشد.ها با مبلغ حداکثر تا این سقف میانجام تراکنش
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 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش .1.9.1
نظیر درآمد0 ثروت و  هاییگیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 11بخش شاخص نسبت دهکیدر این 

های پرداخت ها0 بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. ... محاسبه می
یار ریز های با مبالغ بسدهنده حذف تراکنشباشد که روند کاهشی آن در طول زمان نشانالکترونیک کارتی می

 های شبکه شاپرک را درشاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 11-1جدول شود. و یا بسیار بزرگ تعریف می
  ارائه نموده است. 1211در مقایسه با ماه گذشته و نیز ماه مشابه سال  1211شهریور 

  مقایسه تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه شاخص نسبت دهکی 12-1جدول 

 محاسبه نسبت دهكی

 مقایسه نقطه به نقطه مقایسه ماهانه

درصد  1211شهریور  1211 مرداد
درصد  1211 شهریور 1211 شهریور تغییرات

 تغییرات
 هایتراکنشمیانگین مبالغ 

 22/222 1102220211/12 102210211/12 2/212 1102220211/12 1101220221/22 دهک دهم )ریال(

 هایتراکنشمیانگین مبالغ 
 دهک اول )ریال(

120212/12 120221/22 2/112 120212/21 120221/22 1/222 

نسبت متوسط قیمت دهک 
 دهم به دهک اول

212/22 222/12 -2/122 122/12 222/12 11/222 

 

رشد  ماهانه نیزدرصدی و در قیاس  22/11نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد  شود کهملاحظه می
درصدی  21/2های دهک دهم افزایش متوسط مبلغی تراکنش 0ماهانهدرصدی داشته است. در قیاس  -12/2

نجر به کاهش درصدی را تجربه نموده است که در نهایت م 11/2و متوسط مبلغی دهک اول نیز افزایش 
 درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول شده است در قیاس ماهانه شده است.  -12/2

                                                 

 
 دهک با تعداد تراکنش مساوی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 12های دوره مورد بررسی به تراکنش 11

 
 

 

 
 دهک دهم به دهک اول قیمتی روند نسبت متوسط مبالغ  11-1شکل 

 

است0 به  نسبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته 1211 ماهشهریور  0 نسبت دهکی در 11-1شکل با توجه به 
 را تجربه نموده است. ی واحد 1مرداد افزایش نزدیک به نسبت به  1211شهریور  طوری که نسبت دهکی در

 

 پذیرش ابزارهای قیمتی هر خدمت به تفكیک بررسی دهک .1.9.9
 "خرید کالا و خدمات"های قیمتی هر دو خدمت ها0 دهکتر مبالغ تراکنشدر این بخش به منظور بررسی دقیق

 به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش ارائه شده است.  "رداخت قبض و خرید شارژپ"و 
را به تفکیک  "و خدمات خرید کالا"دمت خاطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی  12-1جدول 

 ابزارهای پذیرش ارائه نموده است. 
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 دهک دهم به دهک اول قیمتی روند نسبت متوسط مبالغ  11-1شکل 

 

است0 به  نسبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته 1211 ماهشهریور  0 نسبت دهکی در 11-1شکل با توجه به 
 را تجربه نموده است. ی واحد 1مرداد افزایش نزدیک به نسبت به  1211شهریور  طوری که نسبت دهکی در

 

 پذیرش ابزارهای قیمتی هر خدمت به تفكیک بررسی دهک .1.9.9
 "خرید کالا و خدمات"های قیمتی هر دو خدمت ها0 دهکتر مبالغ تراکنشدر این بخش به منظور بررسی دقیق

 به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش ارائه شده است.  "رداخت قبض و خرید شارژپ"و 
را به تفکیک  "و خدمات خرید کالا"دمت خاطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی  12-1جدول 

 ابزارهای پذیرش ارائه نموده است. 
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  متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت خرید کالا و خدمات به ازای هر ابزار پذیرش  12-1جدول 

 دهک قیمتی
 متوسط مبالغ هر دهک در هر یک از ابزارهای پذیرش

 )مبالغ بر حسب ریال(

 ینترنتیا رشیپذ ابزار یفروشگاه کارتخوان
 20112/21 120112/11 دهک اول

 120222/11 220122/21 دهک دوم

 210121/11 220111/22 دهک سوم

 220121/12 210222/12 دهک چهارم

 120221/21 1110222/22 دهک پنجم

 1220222/11 1120221/11 دهک ششم

 1210121/22 1210111/12 دهک هفتم

 1210222/22 2110111/11 دهک هشتم

 1210122/12 1120212/21 دهک نهم

 1101120221/12 1202210221/12 دهک دهم
 * ارائه خدمت خرید کالا و خدمات از طریق ابزار پذیرش موبایلی ممنوع و متوقف شده است. 

 

های خرید کالا و خدمات در دهک هایتراکنششود که متوسط مبلغ میبا توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه 
وع است این موض مؤیدآخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است0 این امر 

الا و در خدمت خرید ک شود.به کار گرفته می تریباارزشکه ابزار پذیرش اینترنتی برای خرید کالا و خدمات 
 دهک( 1)یکارتخوان فروشگاه هایتراکنشدرصد  12به طور متوسط ست که اعداد جدول مبین آن ا خدمات 
  بوده است. یالیر 102220222کمتر از با مبلغ کالا و خدمت  یدخربه مربوط 

 برای مقایسه بهتر ترسیم شده است. 11-1شکل در  12-1جدول اطلاعات 
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 1211شهریور  - کالا و خدمات یددر خدمت خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 11-1شکل 

 

ریال محدود شده است تا  1202220222به علت نمایش بهتر0 متوسط مبلغ دهک دهم به  11-1شکل در 
متوسط مبلغ دهک دهم در این ماه دیگر قابل تشخیص باشد.  هایدهکاختلاف متوسط قیمت ابزارها در 

 بوده است.  ریال 1101120222توسط ابزار پذیرش اینترنتی  خرید کالا و خدمات هایتراکنش

را به  "پرداخت قبض و خرید شارژ"اطلاعات مربوط به متوسط مبالغ هر دهک قیمتی خدمت  11-1جدول 
 تفکیک ابزارهای پذیرش ارائه نموده است.

 های قیمتی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه به ازای هر ابزار پذیرشمتوسط مبالغ دهک  11-1جدول 

  دهک قیمتی

 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 
 (یالبر حسب ر)مبالغ 

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
 10111/12 10111/11 10112/22 دهک اول

 120122/11 120112/22 120222/11 دهک دوم

 120211/22 110111/12 120222/22 دهک سوم

 120212/11 120222/22 120222/22 دهک چهارم

 210111/22 110112/12 110221/22 دهک پنجم

 220122/11 220211/21 210222/11 دهک ششم

-0,111,111
0,111,111
9,111,111
5,111,111
7,111,111
3,111,111

00,111,111
09,111,111
05,111,111
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ابزار کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی
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  دهک قیمتی

 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 
 (یالبر حسب ر)مبالغ 

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
 110212/21 220221/12 220222/22 دهک هفتم

 1120221/11 120221/11 220112/21 دهک هشتم

 2210222/11 1220222/11 1210222/21 دهک نهم

 1101120212/21 1220211/21 201210212/12 دهک دهم

 

رسد که از ابزار کارتخوان فروشگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی به نظر می 11-1جدول با توجه به اطلاعات 
عداد شود. به طوری که بیشترین تاستفاده می نیز به طور عمده برای خرید کارت شارژهای تلفن همراه اعتباری

تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی0 
دهک  دواین ابزار ) هایتراکنشدرصد  22ریالی بوده است که به طور متوسط  120222خرید کارت شارژ 
ریالی انجام  220222این خدمت )یک دهک قیمتی( با مبلغ  هایاکنشتردرصد  12گیرد و قیمتی( را در بر می

در  این خدمت )یک دهک قیمتی( هایتراکنشدرصد  12گرفته است. این در حالی است که به طور متوسط 
رسد که به طور . به عبارتی این طور به نظر میریالی انجام شده است 120222ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ 

ابزار پذیرش  هایتراکنشدرصد  12ابزار کارتخوان فروشگاهی و  هایتراکنشدرصد  22قل متوسط حدا
موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن 

رداخت در خدمت پهای پایانی اختلاف متوسط مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر است که در دهک
ختلف های ماز جمله علل بیشتر بودن متوسط مبلغ دهک قبض و خرید شارژ تلفن همراه قابل ملاحظه است.

 باشد.ی میهای اینترنتهای متولی دریافت مالیات و عوارض از درگاهدر ابزار پذیرش اینترنتی0 استفاده اکثر نهاد

 را به تفکیک شارژ تلفن همراه یددر خدمت پرداخت قبض و خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 12-1شکل 
 دهد.ابزارهای پذیرش نشان می

 
 

 

 
 1211شهریور  –های قیمتی در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه متوسط مبالغ دهک 12-1شکل 

ریال محدود شده است تا اختلاف متوسط  102220222علت نمایش بهتر0 دهک دهم به به  12-1شکل در 
های دیگر قابل تشخیص باشد. متوسط مبلغ دهک دهم خدمت پرداخت قبض و خرید قیمت ابزارها در دهک

های این خدمت در ریال و متوسط مبلغ دهک دهم تراکنش 1101120212حدود شارژ در ابزار پذیرش اینترنتی 
است. این در حالی است که در ابزار پذیرش موبایلی  بودهریال  201210212ابزار کارتخوان فروشگاهی در حدود 

بوده است که نسبت به دو ابزار پذیرش دیگر0 به طور قابل ریال  1220211متوسط مبلغ دهک دهم حدود 
 ای کمتر است.ملاحظه
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  دهک قیمتی

 یرشپذ یاز ابزارها یکمتوسط مبالغ هر دهک در هر 
 (یالبر حسب ر)مبالغ 

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
 110212/21 220221/12 220222/22 دهک هفتم

 1120221/11 120221/11 220112/21 دهک هشتم

 2210222/11 1220222/11 1210222/21 دهک نهم

 1101120212/21 1220211/21 201210212/12 دهک دهم

 

رسد که از ابزار کارتخوان فروشگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی به نظر می 11-1جدول با توجه به اطلاعات 
عداد شود. به طوری که بیشترین تاستفاده می نیز به طور عمده برای خرید کارت شارژهای تلفن همراه اعتباری

تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی0 
دهک  دواین ابزار ) هایتراکنشدرصد  22ریالی بوده است که به طور متوسط  120222خرید کارت شارژ 
ریالی انجام  220222این خدمت )یک دهک قیمتی( با مبلغ  هایاکنشتردرصد  12گیرد و قیمتی( را در بر می

در  این خدمت )یک دهک قیمتی( هایتراکنشدرصد  12گرفته است. این در حالی است که به طور متوسط 
رسد که به طور . به عبارتی این طور به نظر میریالی انجام شده است 120222ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ 

ابزار پذیرش  هایتراکنشدرصد  12ابزار کارتخوان فروشگاهی و  هایتراکنشدرصد  22قل متوسط حدا
موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن 

رداخت در خدمت پهای پایانی اختلاف متوسط مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر است که در دهک
ختلف های ماز جمله علل بیشتر بودن متوسط مبلغ دهک قبض و خرید شارژ تلفن همراه قابل ملاحظه است.

 باشد.ی میهای اینترنتهای متولی دریافت مالیات و عوارض از درگاهدر ابزار پذیرش اینترنتی0 استفاده اکثر نهاد

 را به تفکیک شارژ تلفن همراه یددر خدمت پرداخت قبض و خر یمتیق یهامتوسط مبالغ دهک 12-1شکل 
 دهد.ابزارهای پذیرش نشان می

 
 

 

 
 1211شهریور  –های قیمتی در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه متوسط مبالغ دهک 12-1شکل 

ریال محدود شده است تا اختلاف متوسط  102220222علت نمایش بهتر0 دهک دهم به به  12-1شکل در 
های دیگر قابل تشخیص باشد. متوسط مبلغ دهک دهم خدمت پرداخت قبض و خرید قیمت ابزارها در دهک

های این خدمت در ریال و متوسط مبلغ دهک دهم تراکنش 1101120212حدود شارژ در ابزار پذیرش اینترنتی 
است. این در حالی است که در ابزار پذیرش موبایلی  بودهریال  201210212ابزار کارتخوان فروشگاهی در حدود 

بوده است که نسبت به دو ابزار پذیرش دیگر0 به طور قابل ریال  1220211متوسط مبلغ دهک دهم حدود 
 ای کمتر است.ملاحظه

 

 

 

 

 

 

 

1,111

511,111

0,111,111

0,511,111

2,111,111

2,511,111

دهک اول دهک دوم دهک 
سوم

دهک 
چهارم

دهک 
پنجم

دهک 
ششم

دهک 
هفتم

دهک 
هشتم

دهک نهم دهک 
دهم

ابزار کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی



56

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام خدمات پرداخت الكترونیک کارتیکیفیت  .9
 ؛ چرا که ارتقایباشدیآن خدمات م دهندهارائههای شرکت ترین هدفکیفیت خدمات ارائه شده اصلیارتقای 

مندی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. شرکت و رضایت کیفیت خدمت ارائه شده افزایش مطلوبیت
و انجام  ه شده در شبکهشاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود0 به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائ

ده پذیری حس شناتمام از یک سو و افزایش دسترس هایتراکنشکاهش خطاها و  باشد.ها میصحیح پرداخت
در ادامه د دگرخدمات و دسترس پذیری زمانی از سوی دیگر منجر به بهبود عملکرد شاپرک محسوب می

 گردد.هایی برای سنجش این هدف ارائه میشاخص
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 انجام خدمات پرداخت الكترونیک کارتیکیفیت  .9
 ؛ چرا که ارتقایباشدیآن خدمات م دهندهارائههای شرکت ترین هدفکیفیت خدمات ارائه شده اصلیارتقای 

مندی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. شرکت و رضایت کیفیت خدمت ارائه شده افزایش مطلوبیت
و انجام  ه شده در شبکهشاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود0 به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائ

ده پذیری حس شناتمام از یک سو و افزایش دسترس هایتراکنشکاهش خطاها و  باشد.ها میصحیح پرداخت
در ادامه د دگرخدمات و دسترس پذیری زمانی از سوی دیگر منجر به بهبود عملکرد شاپرک محسوب می

 گردد.هایی برای سنجش این هدف ارائه میشاخص
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 هاهای موفق از کل تراکنشتراکنشسهم  .9.1
های شبکه و افزایش نسبت های شرکت شاپرک0 تلاش برای کاهش وقوع خطاترین برنامهیکی از اصلی

ها در کارتی0 خطاحاضر در شبکه پرداخت الکترونیک  باشد. در حالها میهای موفق از کل تراکنشتراکنش
خطای "و  11"خطای کاربری"0 12"خطای شاپرکی"0 12"ذیرندگیی پخطا"0 12"ی صادرکنندگیخطا"گروه پنج 

موفق و ناموفق )خطادار(  هایتراکنشاطلاعات مربوط به تعداد  1-2جدول . شوندبندی میطبقه 11"کسب و کار
 21/1موفق و  هایتراکنشدرصدی  11/12از سهم  این بررسی حکایتدهد که کل شبکه شاپرک را نشان می

 رد.دا 1211شهریور ماه  در دادهرخهای درصدی خطا

 1211شهریور  -ها وفق و ناموفق از کل تراکنشم هایتراکنشتعداد و سهم  1-2جدول 

 هاسهم از کل تراکنش تعداد  نوع تراکنش

 12/112 1022102210211 موفق هایتراکنش
 1/212 12101110121 ناموفق  هایتراکنش

 122/222 1022101120112 هاتراکنشتعداد کل 

 

 ها های تراکنشآنالیز خطا .9.1
از  هر یک یآمار تعداد اطلاعات مربوط به ها انواع مختلفی دارند کههای تراکنشهمانطور که ذکر گردید0 خطا

ارائه شده است. اطلاعات مندرج در این جدول  2-1جدول در  1211مرداد و شهریور انواع خطا در دو ماه 
 دهد. موفق و ناموفق را نشان می هایتراکنشهر یک از انواع مربوط به تغییرات 

 

                                                 

 
  باشد.ا شبکه شتاب میعلت خطا بانک صادر کننده ی 12
 باشد.علت خطا سوئیچ شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت می 12
  باشد.علت خطا سوئیچ شرکت شاپرک می 12
 باشد.علت خطا کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی)دارندگان کارت( می 11
 باشد.رخداد خطا بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان می 11
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 هاهای موفق از کل تراکنشتراکنشسهم  .9.1
های شبکه و افزایش نسبت های شرکت شاپرک0 تلاش برای کاهش وقوع خطاترین برنامهیکی از اصلی

ها در کارتی0 خطاحاضر در شبکه پرداخت الکترونیک  باشد. در حالها میهای موفق از کل تراکنشتراکنش
خطای "و  11"خطای کاربری"0 12"خطای شاپرکی"0 12"ذیرندگیی پخطا"0 12"ی صادرکنندگیخطا"گروه پنج 

موفق و ناموفق )خطادار(  هایتراکنشاطلاعات مربوط به تعداد  1-2جدول . شوندبندی میطبقه 11"کسب و کار
 21/1موفق و  هایتراکنشدرصدی  11/12از سهم  این بررسی حکایتدهد که کل شبکه شاپرک را نشان می

 رد.دا 1211شهریور ماه  در دادهرخهای درصدی خطا

 1211شهریور  -ها وفق و ناموفق از کل تراکنشم هایتراکنشتعداد و سهم  1-2جدول 

 هاسهم از کل تراکنش تعداد  نوع تراکنش

 12/112 1022102210211 موفق هایتراکنش
 1/212 12101110121 ناموفق  هایتراکنش

 122/222 1022101120112 هاتراکنشتعداد کل 

 

 ها های تراکنشآنالیز خطا .9.1
از  هر یک یآمار تعداد اطلاعات مربوط به ها انواع مختلفی دارند کههای تراکنشهمانطور که ذکر گردید0 خطا

ارائه شده است. اطلاعات مندرج در این جدول  2-1جدول در  1211مرداد و شهریور انواع خطا در دو ماه 
 دهد. موفق و ناموفق را نشان می هایتراکنشهر یک از انواع مربوط به تغییرات 

 

                                                 

 
  باشد.ا شبکه شتاب میعلت خطا بانک صادر کننده ی 12
 باشد.علت خطا سوئیچ شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت می 12
  باشد.علت خطا سوئیچ شرکت شاپرک می 12
 باشد.علت خطا کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی)دارندگان کارت( می 11
 باشد.رخداد خطا بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان می 11

 
 

 

 1211مرداد و شهریور  –ها ها و خطانشتراکمقایسه تعداد انواع  1-2جدول 

 درصد تغییرات 0937شهریور  0937 مرداد نوع تراکنش و انواع خطا

 ناموفق

 12/112- 101110222 101210121 خطای پذیرندگی

 2/112- 12101220121 12202110112 خطای کاربری

 21/212 2201110221 1202120112 خطای صادرکنندگی

 1/112- 2220121 1120111 خطای شاپرکی

 2/222- 1110112 1120222 خطای کسب و کار

 1/222 12101110121 11202120111 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 2/212- 1022102210211 1022201120122 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 2/122- 1022101120112 1022102120112 هاتعداد کل تراکنش

 

خطاهای شاپرکی  تعداد خطاها در گروه 1211شهریور ماه  شود که درملاحظه می 2-1جدول بر اساس اطلاعات 
 با کاهش همراه بوده است. 

 
 1211شهریور  -های ناموفق از مجموع تراکنش سهم هر یک از انواع خطا 1-2شکل 

 

 که بروز خطای کاربریحاکی از آن است  2-2جدول اطلاعات های انجام گرفته0 همچنین در راستای بررسی
شود. این نوع خطا را شامل می های خطاتراکنشدرصد از کل  21/22بوده و  بروز خطاها ترین دلیلعمده هنوز

خطای پذیرندگی
0.21

خطای کاربری
/1.401

خطای صادرکنندگی
07.5/1

خطای شاپرکی
1.901

خطای کسب و کار
1.431
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ی یا ملکرد دارنده کارت )نظیر کمبود موجودبه عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از ع
 باشد.فراموشی رمز( می

 1211شهریور -  در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی دادهرخهای آنالیز خطا 2-2جدول 

 سهم تعداد  نوع تراکنش و انواع خطا

 12/112 1022102210211 های موفقتراکنش موفق

 ناموفق

 2/112 101110222 خطای پذیرندگی

 1/212 12101220121 خطای کاربری

 1/122 2201110221 خطای صادرکنندگی

 2/222 2220121 خطای شاپرکی

 2/222 1110112 خطای کسب و کار

 122/222 1022101120112 هاتعداد کل تراکنش

های موفق و سهم هر یک از انواع تراکنشبه تصویر کشیده شده  1-2شکل در  2-2جدول اطلاعات  در ادامه
 است.مده ها در شکل آو ناموفق از کل تراکنش

 
 1211شهریور  -ها تراکنش موفق از کل هایتراکنشناموفق و  هایتراکنشسهم هر یک از انواع  1-2شکل 

خطادار مربوط به خطای  هایتراکنشکمترین سهم در  ود0شفوق ملاحظه می 1-2شکل در همانگونه که 
درصدی را در بین  21/2ها بوده است. این نوع خطا سهم درصدی از کل تراکنش 22/2شاپرکی با سهم 

 نشان داده شده است. 1-2شکل  که در داشتهخطادار  هایتراکنش

تراکنش های 
موفق

31.731

خطای پذیرندگی
1.001

خطای کاربری
7.431

خطای صادرکنندگی
0.741

خطای شاپرکی
1.191

خطای کسب و کار
1.151

خطاها
3.90%

 
 

 

 هایکنشتراخطا در دو ماه متوالی بهتر است سهم انواع خطا نسبت به کل  هایتراکنشجهت بررسی تغییرات 
در دو ماه مرداد و  های خطایر سهم تراکنشصورت گرفته در ماه مورد نظر0 مورد قیاس قرار گیرد. لذا تغی

 ارائه شده است. 2-2جدول در  1211شهریور 

 1211مرداد و شهریور –قیاس سهم هر یک از انواع خطا  2-2جدول 

 تراکنش و انواع خطا نوع
ها  سهم از کل تراکنش 

  0937مرداد 
ها سهم از کل تراکنش

 تغییر سهم 0937شهریور 

 ناموفق

 2/212- 2/112 2/122 خطای پذیرندگی

 2/222- 1/212 1/222 خطای کاربری

 2/112 1/122 1/212 خطای صادرکنندگی

 2/222 2/222 2/222 خطای شاپرکی
 2/222 2/222 2/222 کسب و کار

 2/212 1/212 2/112 ناموفق هایتراکنشتعداد کل 

 2/212- 12/112 11/122 موفق هایتراکنشتعداد کل  موفق

 - 1222 1222 هاتراکنشتعداد کل 

 

 هایهای موفق از کل تراکنشهای در مقابل سهم تراکنشکاهش سهم تمام گروهمبین  2-2جدول اطلاعات 
 باشد.نسبت به مرداد ماه می 1211شهریور ماه 

 

 پذیری حس شده خدماتدسترس .9.9
نجام اهداف آن0 بهبود امکان دسترسی به خدمات و ا ینترمهمیکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از 

ده پذیری حس ش. برای سنجش میزان تحقق این هدف0 شاخص دسترسباشدتراکنش موفق در هر زمانی می
سوئیچ  موفق سیستمی هایتراکنشموفق سیستمی کل شبکه یا  هایتراکنشکه سهم  شدهخدمات تعریف 

پذیری حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه کند. ها محاسبه میشاپرک را از کل تراکنش
 ارائه شده است. 2-2جدول خدمات در 
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 هایکنشتراخطا در دو ماه متوالی بهتر است سهم انواع خطا نسبت به کل  هایتراکنشجهت بررسی تغییرات 
در دو ماه مرداد و  های خطایر سهم تراکنشصورت گرفته در ماه مورد نظر0 مورد قیاس قرار گیرد. لذا تغی

 ارائه شده است. 2-2جدول در  1211شهریور 

 1211مرداد و شهریور –قیاس سهم هر یک از انواع خطا  2-2جدول 

 تراکنش و انواع خطا نوع
ها  سهم از کل تراکنش 

  0937مرداد 
ها سهم از کل تراکنش

 تغییر سهم 0937شهریور 

 ناموفق

 2/212- 2/112 2/122 خطای پذیرندگی

 2/222- 1/212 1/222 خطای کاربری

 2/112 1/122 1/212 خطای صادرکنندگی

 2/222 2/222 2/222 خطای شاپرکی
 2/222 2/222 2/222 کسب و کار

 2/212 1/212 2/112 ناموفق هایتراکنشتعداد کل 

 2/212- 12/112 11/122 موفق هایتراکنشتعداد کل  موفق

 - 1222 1222 هاتراکنشتعداد کل 

 

 هایهای موفق از کل تراکنشهای در مقابل سهم تراکنشکاهش سهم تمام گروهمبین  2-2جدول اطلاعات 
 باشد.نسبت به مرداد ماه می 1211شهریور ماه 

 

 پذیری حس شده خدماتدسترس .9.9
نجام اهداف آن0 بهبود امکان دسترسی به خدمات و ا ینترمهمیکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از 

ده پذیری حس ش. برای سنجش میزان تحقق این هدف0 شاخص دسترسباشدتراکنش موفق در هر زمانی می
سوئیچ  موفق سیستمی هایتراکنشموفق سیستمی کل شبکه یا  هایتراکنشکه سهم  شدهخدمات تعریف 

پذیری حس شده شاخص دسترسبه اطلاعات مربوط در ادامه کند. ها محاسبه میشاپرک را از کل تراکنش
 ارائه شده است. 2-2جدول خدمات در 
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی ی حس شدهپذیردسترس 2-2جدول 

 موفق هایتراکنش

 0937 شهریور 0937 مرداد 0937 شهریور

پذیری دسترس هاتعداد تراکنش
پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده

پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

موفق سیستمی  هایتراکنش
 12/122 1011201210222 12/112 1021102220111 12/212 1012102210212 12پرداخت کل شبکه

تراکنشهای موفق سیستمی 
 شاپرکی11

1011101220212 11/122 1022202210112 11/112 1022201120211 11/112 

  - 1022101120112 - 1022102120112  - 1012201210112 تعداد کل تراکنش

 باشدمی 1211ماه سال در شهریور درصدی خدمات شرکت شاپرک  11/11در دسترس بودن مبین  2-2جدول 
ببدون تغییر بوده  1211درصدی و نسبت به مرداد ماه سال  21/2بهبود   1211به شهریور ماه سال که نسبت 

  است.
 

 در شبكه دادهرخناتمام  هایتراکنشآنالیز  .9.2
در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان0 یکی  دادهرخ12ناتمام هایتراکنششاخص میزان 

نسبت  یستباانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت از شاخص
مقادیر این شاخص را ارائه  1-2جدول ها روندی کاهشی داشته باشد. راکنشناتمام به کل ت هایتراکنشتعداد 

 نموده است.

 

                                                 

 
 ها شامل خطاهای کاربری وی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشکه از دید شبکهتراکنشی است  12 

شبکه  ی نقصی درشوند؛ چرا که نمایش دهندههای موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری0 تراکنش موفق سیستمی محسوب میتراکنش
 اند.ی سیستم رخ دادهت روزانهنیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیا

ست و کل تراکنش 11 شاپرک موفق ا سوئیچ  ست که از دید  شی ا شبکه پرداخت الکترونیک کارت به جز تراکنشتراکن های خطای های 
 شود.شاپرکی را شامل می

ت به سوییچ شاپرک ارسال نشده ساع 22تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش 12 
 .آن در مدت مجاز ارسال نشده است( 1112که تراکنش  1122ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهاست را تراکنش ناتمام می
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 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی ی حس شدهپذیردسترس 2-2جدول 

 موفق هایتراکنش

 0937 شهریور 0937 مرداد 0937 شهریور

پذیری دسترس هاتعداد تراکنش
پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده

پذیری دسترس تعداد تراکنش حس شده
 حس شده

موفق سیستمی  هایتراکنش
 12/122 1011201210222 12/112 1021102220111 12/212 1012102210212 12پرداخت کل شبکه

تراکنشهای موفق سیستمی 
 شاپرکی11

1011101220212 11/122 1022202210112 11/112 1022201120211 11/112 

  - 1022101120112 - 1022102120112  - 1012201210112 تعداد کل تراکنش

 باشدمی 1211ماه سال در شهریور درصدی خدمات شرکت شاپرک  11/11در دسترس بودن مبین  2-2جدول 
ببدون تغییر بوده  1211درصدی و نسبت به مرداد ماه سال  21/2بهبود   1211به شهریور ماه سال که نسبت 

  است.
 

 در شبكه دادهرخناتمام  هایتراکنشآنالیز  .9.2
در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان0 یکی  دادهرخ12ناتمام هایتراکنششاخص میزان 

نسبت  یستباانجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت از شاخص
مقادیر این شاخص را ارائه  1-2جدول ها روندی کاهشی داشته باشد. راکنشناتمام به کل ت هایتراکنشتعداد 

 نموده است.

 

                                                 

 
 ها شامل خطاهای کاربری وی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشکه از دید شبکهتراکنشی است  12 

شبکه  ی نقصی درشوند؛ چرا که نمایش دهندههای موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری0 تراکنش موفق سیستمی محسوب میتراکنش
 اند.ی سیستم رخ دادهت روزانهنیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیا

ست و کل تراکنش 11 شاپرک موفق ا سوئیچ  ست که از دید  شی ا شبکه پرداخت الکترونیک کارت به جز تراکنشتراکن های خطای های 
 شود.شاپرکی را شامل می

ت به سوییچ شاپرک ارسال نشده ساع 22تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش 12 
 .آن در مدت مجاز ارسال نشده است( 1112که تراکنش  1122ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهاست را تراکنش ناتمام می

 
 

 

 

 1211مرداد و شهریور –رداخت شاپرک در شبکه پ دادهرخناتمام  هایتراکنشدرصد  1-2جدول 

 تغییرات 0937شهریور  0937مرداد  ناتمام هایتراکنش

 12/222- 1220111 1220211 ناتمام هایتراکنش تعداد
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 2/21222- 2/2222 2/2222 هاناتمام به کل تراکنش هایتراکنش نسبت تعداد

 استفاده شده بود "تراکنش ناتمام"ه جای ب "تراکنش معوق"های پیشین0 از عنوان در گزارش*

های ناتمام شهریور ماه نسبت به مرداد ماه با کاهش تعداد تراکنششود ملاحظه می 1-2جدول همانطور که در 
شهریور ماه  درهای موفق درصدی تعداد تراکنش 21/2درصدی همراه بوده است.  همزمان با کاهش  11

نیز در این دوره با کاهش همراه بوده است. نسبت  ناتمام هایتراکنشد 0 تعدانسبت به مرداد ماه 1211
درصدی را  2122/2های موفق در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش های ناتمام به کل تراکنشتراکنش

 تجربه نموده است. 
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  ارائه دهنده خدمات پرداختهای بررسی عملكرد کلی شرکت .2
را در صنعت پرداخت  PSP یهااز شرکت یکهر  یتگستره فعالهای معرفی شده در این بخش0 شاخص
که  چرا رود؛شمار میبهشاپرک جزو ملزومات  ینهاد نظارت یاز آن برا آگاهیکه  دندهینشان م یکیالکترون

طلاع ا ی مزبورهارکتاز ش یکهر  یتاز نقش و سطح فعال یبه خوب بایستمیو ناظر  یاستگذارنهاد ساین 
همچنین ید. مانقش نایفای  یکصنعت پرداخت الکترون یتها بتواند در هداتا با نظارت بر عملکرد آن دداشته باش

ی خدمات پرداخت دهندههای ارائهی بازار هریک از شرکتها کمک شایان توجهی به مطالعهاین شاخص
 خواهد نمود.

عملکرد  ین حوزهگیرد که اولاصلی مورد بررسی قرار می حوزهر دو د PSPهای عملکرد شرکت بخشدر این 
ها ویژه عملکرد این شرکت طورها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم بهکلی شرکت

 شود. در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می
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  ارائه دهنده خدمات پرداختهای بررسی عملكرد کلی شرکت .2
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 شود. در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می



66

 
 

 

 

  PSPهای بررسی عملكرد کلی شرکت .2.1
صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و منظور رصد وضعیت کنونی به

وند هایی تعریف و ربایست شاخصی بازار و نظارت بر آن0 میهای توسعههمچنین کمک به تعیین سیاست
های عملکرد ی شاخصتغییرات آن بررسی گردد. در این بخش از گزارش سعی گردیده است تا با مطالعه

ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس0 تصویری کلی بلغی شرکتتعدادی و م
ای هها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود. در پایان نیز عملکرد هریک از شرکتاز وضعیت آن

PSP گیرد. های خطا مورد بررسی قرار میدر رخداد تراکنش 
 

از بازار  PSPهایشرکت زتعدادی و مبلغی هر یک ا سهم .2.1.1
 های حوزه پرداخت الكترونیک کارتتراکنش

های بازار خدمات های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنشسهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت
 ترسیم شده است.  1-2شکل و  1-2 شکل پرداخت الکترونیک کارتی0 در دو

 
 1211شهریور  –ها از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-2 شکل

 

به پرداخت ملت
20.1/1

پرداخت الكترونیک 
سامان
07./41

آسان پرداخت پرشین
05.2/1

تجارت الكترونیک 
پارسیان

04.151

کارت اعتباری ایران 
کیش
/.791

دادپرداخت الكترونیک س
7.321

پرداخت الكترونیک 
پاسارگاد

5.091

فن آوا کارت
4.471

پرداخت نوین آرین
4.071

سایان کارت
0.271

مبنا کارت آریا
0.101 دالكترونیک کارت دماون

1.041

 
 

 

 
 1211شهریور  –ها از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-2شکل  

درصدی از تعداد  11/22با سهم  "پرداخت ملتبه"گردد0 شرکت همانگونه که در دو شکل فوق ملاحظه می
ها همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه درصدی از مبلغ آن 12/12ها و سهم تراکنش

 نخست هر دو بازار قرار گرفته است. 

این  اتماه0 حکایت از آن دارد که هرچند نوسان مردادهای مشابه در گزارش مقایسه دو شکل بالا با شکل
و  "دادخت الکترونیک سپردا" هایبین شرکت 0سهم مبلغی مولفهدر  ولیکن نیستها چندان قابل توجه سهم

 "ارتآوا کفن"و  "آسان پرداخت پرشین" با یکدیگر و همچنین دو شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان"
  .صورت پذیرفته استجابجایی 

ت سشود0 این درحالیهمچنان اختلاف سهم مبلغی بین دو شرکت نخست بازار بیش از ده درصد گزارش می
باشد. از این رو باید گفت همچنان نقش شرکت قمی در حدود سه درصد میکه شاخص فوق در مولفه تعدادی ر

های پرداخت کارت به روشنی قابل ملاحظه است. شایان ذکر در میزان ارزش ریالی تراکنش "پرداخت ملتبه"
در هر دو شاخص سهم تعدادی و مبلغی به  "پرداخت الکترونیک سامان"است که در چند ماه اخیر شرکت 

 گردد.ی پرداخت کارت محسوب میی سهم بازار در شبکهمین دارندهعنوان دو

 

به پرداخت ملت
24.791

پرداخت الكترونیک 
سامان
کارت اعتباری ایران 09.321

کیش
09.791

دادپرداخت الكترونیک س
3.321

تجارت الكترونیک 
پارسیان

3.711

آسان پرداخت پرشین
/.071

فن آوا کارت
/.101

پرداخت الكترونیک 
پاسارگاد

5.471

سایان کارت
2.771

مبنا کارت آریا
0.3/1

پرداخت نوین آرین
0.721

دالكترونیک کارت دماون
1.021
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های هر یک از از بازار تراکنش PSPهای سهم شرکت .2.1.1
 های پذیرش ابزار

های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص0 سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار مبلغ تراکنشدر این بخش تعداد و شود. پذیرش می

ماه متوالی  های پذیرش برای دواز بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتسهم تعدادی تراکنشگیرد. می
 ارائه شده است.  1-2جدول  در 11مرداد و شهریور 

زار های دو ابهای ابزار کارتخوان فروشگاهی کاسته شده و در میزان تراکنشدر این ماه تنها از حجم تراکنش
ها نیز دچار ی شرکتهای مذکور در عمدهشود. همسو با این کاهش0 تراکنشدیگر رشد مثبت مشاهده می

 "یانتجارت الکترونیک پارس"های کارتخوان فروشگاهی در شرکت کاهش تراکنشاند. بیشترین ریزش شده
-درصد از بازار تراکنش 12/12پوشش با  "پرداخت ملتبه"همچنان شرکت  ماهاتفاق افتاده است. در شهریور 

 های کارتخوان فروشگاهی0 بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. 

میزان این  هادهد ولیکن در بعضی از شرکتروندی صعودی نشان می رنتیهای اینتبازار تراکنشبا وجودی که 
 ازدرصد  11/11با کسب  "آسان پرداخت پرشین"شرکت ها با کاهش همراه بوده است. در این میان تراکنش

د دای خدمات به بیشترین تعدهندهعنوان ارائههمچنان در شهریور ماه نیز به 0های اینترنتیبازار تراکنش سهم
های اینترنتی در شرکت گردد. در ماه جاری بیشترین افزایش تراکنشهای مذکور محسوب میتراکنش

 رخداده است.  "پرداخت الکترونیک سداد"

ها کاسته شده ولیکن این بازار با رشد مثبت بالغ های موبایلی برخی از شرکتبا وجودی که از حجم تراکنش
اخت نوین پرد"با اختلاف اندکی0 شرکت  "پرداخت الکترونیک سامان"ت رو است. پس از شرکبر دو درصد روبه

دهد. از این رو همچنان در شهریور ماه شرکت ها را نشان میبیشترین میزان افزایش این تراکنش "آرین
 ی بالاترینعنوان دارندههای موبایلی0 بهاز سهم تعدادی تراکنش ددرص 22/11با پوشش  "پرداخت نوین آرین"

 شود.محسوب می های موبایلیتراکنشدر بازار  مسه
  

 
 

 

 11مرداد و شهریور –های پذیرشیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
 2/212- 22/222 21/212 2/112- 271701 2/1421 2/212- 12/212 12/212 آسان پرداخت پرشین

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/112 2/112 الکترونیک کارت دماوند
 2/222- 2/112 2/122 2/222 2/222 2/112 2/122 291241 291001 به پرداخت ملت

 2/212- 2/112 2/212 2/112- 1/222 1/112 2/112- 2/112 2/222 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 2/112 11/122 12/122 2/112 12/212 12/112 2/222 11/222 11/112 پرداخت الکترونیک سامان

 2/212- 2/222 2/212 1/122 2/212 2/222 2/222- 1/212 1/222 سداد پرداخت الکترونیک
 2/112 941271 991501 2/212- 12/212 11/212 2/212- 1/222 1/212 پرداخت نوین آرین

 2/122- 2/122 1/222 2/222- 12/212 12/122 2/122- 12/212 12/122 تجارت الکترونیک پارسیان
 2/222 2/122 2/122 2/212 2/222 2/212 2/212- 1/212 1/222 سایان کارت
 2/122- 2/222 2/122 2/222 1/112 1/222 2/222 2/222 2/222 فن آوا کارت

 2/222- 2/112 2/122 2/122 1/122 2/122 2/112 1/122 1/212 کارت اعتباری ایران کیش
 2/222 2/222 2/222 2/122- 2/212 2/212 2/222 1/112 1/112 مبنا کارت آریا

کارتخوان  یهاتراکنش بیشترین اختلاف بین سهم تعدادیشود0 ملاحظه می 1-2جدول در همانگونه که 
پرداخت الکترونیک "در شرکت  درصد 2/11منفی  گذشته با رقمنسبت به ماه  11فروشگاهی در شهریور ماه 

های اینترنتی در شرکت اری بالاترین اختلاف سهم تعدادی تراکنشدر ماه ج گزارش شده است. "پاسارگاد
0 سهم مشابهروندی شود. در میافزایش مشاهده  درصد 1/12رقمی معادل با با  "پرداخت الکترونیک سداد"

همراه  مرداد ماهدرصدی نسبت به  2/11افزایش با  "پرداخت الکترونیک سامان" های موبایلی شرکتتراکنش
ن با باشد0 ولیکهای هر سه ابزار چندان قابل ملاحظه نمیدر این ماه کلا تغییرات در سهم تراکنش بوده است.

ن ها در ایای بوده که سهم آنگونههای اینترنتی و موبایلی بهها در حوزه تراکنشاین حال عملکرد شرکت
 بیشتر دستخوش نوسان شده است. هاتراکنش

های پذیرش در های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنشنده خدمات پرداخت های مختلف ارائه دههم شرکتس
 نمایش داده شده است.  2-2شکل 
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 11مرداد و شهریور –های پذیرشیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
 2/212- 22/222 21/212 2/112- 271701 2/1421 2/212- 12/212 12/212 آسان پرداخت پرشین

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/112 2/112 الکترونیک کارت دماوند
 2/222- 2/112 2/122 2/222 2/222 2/112 2/122 291241 291001 به پرداخت ملت

 2/212- 2/112 2/212 2/112- 1/222 1/112 2/112- 2/112 2/222 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 2/112 11/122 12/122 2/112 12/212 12/112 2/222 11/222 11/112 پرداخت الکترونیک سامان

 2/212- 2/222 2/212 1/122 2/212 2/222 2/222- 1/212 1/222 سداد پرداخت الکترونیک
 2/112 941271 991501 2/212- 12/212 11/212 2/212- 1/222 1/212 پرداخت نوین آرین

 2/122- 2/122 1/222 2/222- 12/212 12/122 2/122- 12/212 12/122 تجارت الکترونیک پارسیان
 2/222 2/122 2/122 2/212 2/222 2/212 2/212- 1/212 1/222 سایان کارت
 2/122- 2/222 2/122 2/222 1/112 1/222 2/222 2/222 2/222 فن آوا کارت

 2/222- 2/112 2/122 2/122 1/122 2/122 2/112 1/122 1/212 کارت اعتباری ایران کیش
 2/222 2/222 2/222 2/122- 2/212 2/212 2/222 1/112 1/112 مبنا کارت آریا

کارتخوان  یهاتراکنش بیشترین اختلاف بین سهم تعدادیشود0 ملاحظه می 1-2جدول در همانگونه که 
پرداخت الکترونیک "در شرکت  درصد 2/11منفی  گذشته با رقمنسبت به ماه  11فروشگاهی در شهریور ماه 

های اینترنتی در شرکت اری بالاترین اختلاف سهم تعدادی تراکنشدر ماه ج گزارش شده است. "پاسارگاد
0 سهم مشابهروندی شود. در میافزایش مشاهده  درصد 1/12رقمی معادل با با  "پرداخت الکترونیک سداد"

همراه  مرداد ماهدرصدی نسبت به  2/11افزایش با  "پرداخت الکترونیک سامان" های موبایلی شرکتتراکنش
ن با باشد0 ولیکهای هر سه ابزار چندان قابل ملاحظه نمیدر این ماه کلا تغییرات در سهم تراکنش بوده است.

ن ها در ایای بوده که سهم آنگونههای اینترنتی و موبایلی بهها در حوزه تراکنشاین حال عملکرد شرکت
 بیشتر دستخوش نوسان شده است. هاتراکنش

های پذیرش در های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنشنده خدمات پرداخت های مختلف ارائه دههم شرکتس
 نمایش داده شده است.  2-2شکل 
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 1211شهریور  –های پذیرش های هریک از ابزاراز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  2-2شکل 

ماه متوالی مرداد و های پذیرش برای دو از بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتمبلغی تراکنشسهم 
در شهریور ماه تغییری در  ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که 1-2جدول در  11شهریور 

ی بیشترین سهم بازار مبلغی در هر سه ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ابزار پذیرش اینترنتی های دارندهنام شرکت
 12/11پوشش با  "پرداخت ملتبه"ماه گذشته رخ نداده است. از این رو همچنان شرکت و موبایلی نسبت به 

بلغی ها با رشد ممبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی0 بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. تمامی شرکت از درصدی
 اند.رو شدههای کارتخوان فروشگاهی خود روبهدر تراکنش

ها دستخوش تغییرات مختلفی شده که سرانجام منجر به ثبت نرخ ینترنتی شرکتهای ابازار مبلغی تراکنش
ا در ههای مذکور در کل شبکه گردیده است. بیشترین ریزش آنرشد منفی کمتر از یک درصد در تراکنش

ده مشاه "پرداخت ملتبه"بوده و بالاترین افزایش در شرکت  "کارت اعتباری ایران کیش"های تراکنش
بیشترین درصد0  22/21 با رقمی معادل باهمچنان  "پرداخت الکترونیک سامان"در هر صورت شرکت  شود.می

  کسب نموده است.ها را این تراکنش سهم بازار مبلغی

ها کاسته شده است. در این ماه شرکت ی شرکتهای موبایلی عمدهدر شهریور ماه از ارزش ریالی تراکنش
 هایاز بازار مبلغی تراکنشدرصد از بخش عظیمی  22/21همچنان با سهمی معادل با  "آسان پرداخت پرشین"

 نماید. پشتیبانی میموبایلی ابزار پذیرش 

11

011

211

911

411
صد

در

کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی

 
 

 

 11مرداد و شهریور –های پذیرش یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  1-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های ابزار سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
پرشین پرداخت آسان  2/212 2/122 2/122 1/122 1/122 2/122 941141 941/71 2/222 

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک
 2/222- 2/222 2/222 1/222 12/212 12/222 2/212 241721 241701 ملت پرداخت به
 2/212 2/212 2/212 2/212- 1/122 1/222 2/112- 2/222 1/222 گادپاسار الکترونیک پرداخت

 2/112 12/122 12/112 2/122 991921 991071 2/122 11/112 11/212 سامان الکترونیک پرداخت
 2/222- 2/112 2/212 1/112 12/212 1/122 2/212- 1/212 1/112 سداد الکترونیک پرداخت

 1/222 11/212 11/212 2/212 1/122 1/122 2/212- 1/122 1/112 آرین نوین پرداخت
 1/112- 1/212 2/122 1/112- 12/212 12/112 2/122- 1/222 1/222 انپارسی الکترونیک تجارت

 2/222 2/112 2/112 2/222 2/212 2/212 2/112 1/122 1/112 کارت سایان
 2/112- 2/212 2/122 2/122 1/222 1/122 2/212- 2/122 2/212 کارت آوا فن

 2/222- 2/122 2/122 1/112- 1/112 2/222 2/212- 12/112 12/122 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/222 2/222 2/122 2/212 2/112 2/212 1/212 1/222 آریا کارت مبنا

 ی ابزار کارتخوانهاتراکنشمبلغی بیشترین اختلاف بین سهم شود0 ملاحظه می 1-2جدول در همانگونه که 
 کاهشدرصد  2/21با رقمی معادل با  "آوا کارتفن"شهریور نسبت به مرداد در شرکت  ماه درفروشگاهی 

یزشی با ر "کارت اعتباری ایران کیش"های اینترنتی شرکت تراکنش گزارش شده است. سهم ارزش ریالی
درصد 1/11 های موبایلی برای این شاخص رقمدر بازار مبلغی تراکنششده است.  درصد مواجه 1/11برابر با 

وق در های فاین امر با توجه به عملکرد شرکت گزارش شده است. "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت  در
 باشد.در ماه جاری قابل انتظار می های اینترنتی و موبایلیمبلغ تراکنش میزان پوشش

ا ی خدمات پرداخت در مقایسه بدهندههای ارائههای شرکتلازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش
 PSPهای سهم شرکت 2-2شکل هم اندازه نیستند.  ها نیزسهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آن

 دهد.نمایش می 1211شهریور ماه های پذیرش مختلف را در های ابزاراز مبلغ تراکنش
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ركت الخصوص شها، عليهاي موبايلي برخي از شركتبا وجودي كه در ارديبهشت ماه بر ارزش ريالي تراكنش
هد. در دها رشد منفي نشان ميتراكنش طور كلي مبلغ اينافزوده شده است، وليكن به "پرداخت نوين آرين"

درصد از  38/64با سهمي معادل با  "آسان پرداخت پرشين"هاي گذشته همچنان شركت اين ماه همانند ماه
هاي موبايلي نمايد. مبالغ تراكنشپشتيباني ميموبايلي ابزار پذيرش  هاياز بازار مبلغي تراكنشبخش عظيمي 

  درصد از سهم بازار آن كاسته است. 5اي داشته تا جايي كه بالغ بر هدر اين شركت كاهش قابل ملاحظ

  97فروردين و ارديبهشت –هاي پذيرش يك از ابزار هاي هراز مبلغ تراكنش PSPمقايسه سهم هر شركت  2-4جدول 

نام شركت ارائه 
دهنده خدمات 

 پرداخت

هاي لغ تراكنشسهم از مب
  كارتخوان فروشگاهي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش اينترنتي

هاي سهم از مبلغ تراكنش
  ابزار پذيرش موبايلي

 اختلاف ارديبهشت  فروردين  اختلاف ارديبهشت  فروردين اختلاف ارديبهشت  فروردين
پرشين پرداخت آسان  9/35%  8/70%  -0/65% 1/84%  2/58%  0/74%  43/80% 38/64% -5/16% 

 %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00  %0/00 %0/02  %0/06  %0/04  دماوند كارت الكترونيك

 %0/44  %1/11  %0/66 %6/79-  %20/94 %27/73 %1/58- %24/44 %26/01  ملت پرداخت به
 %0/08  %0/80  %0/72 %0/56-  %1/82  %2/38 %0/45  %6/49  %6/04 ادپاسارگ الكترونيك پرداخت

 %1/40  %23/97  %22/57  %9/07 %25/11  %16/04 %0/74-  %11/79  %12/54 سامان الكترونيك رداختپ

 %0/05  %0/19  %0/15 %3/59-  %12/80  %16/39 %0/00  %10/07  %10/07 سداد الكترونيك پرداخت

 %2/66  %22/31  %19/66  %0/24  %1/07  %0/83 %0/10  %1/65  %1/55  آرين نوين پرداخت

 %0/15-  %11/82  %11/98  %1/68  %19/44  %17/76 %0/19  %9/50  %9/31انپارسي الكترونيك تجارت

 %0/00  %0/15  %0/16  %0/00  %0/01  %0/01 %0/23  %2/86  %2/63  كارت سايان

 %0/17  %0/26  %0/08 %1/41-  %4/69  %6/10 %0/49  %7/22  %6/73  كارت آوا فن

 %0/51  %0/74  %0/22  %1/30 %10/85  %9/56 %1/33  %14/75  %13/42 كيش ايران اعتباري كارت

 %0/00  %0/00  %0/00 %0/68-  %0/70  %1/38 %0/16  %2/47  %2/30  آريا كارت مبنا

مبلغي بيشترين اختلاف بين سهم شود، همانند سهم تعدادي، ملاحظه مي 2-4جدول در همانگونه كه 
 "لتپرداخت مبه"ارديبهشت نسبت به فروردين در شركت  هدو ما دري ابزار كارتخوان فروشگاهي هاتراكنش

. دهددرصد را نشان مي 1/58هاي فوق در اين شركت رقم تراكنشگزارش شده است. تفاضل سهم ريالي 
رابر با با افزايش قابل توجهي ب "پرداخت الكترونيك سامان"هاي اينترنتي شركت سهم ارزش ريالي تراكنش

ي هات. اين امر با توجه به عملكرد اين شركت در ميزان پوشش مبلغ تراكنششده اس درصد مواجه 9/07

 
 

 

 11مرداد و شهریور –های پذیرش یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  1-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های ابزار سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
پرشین پرداخت آسان  2/212 2/122 2/122 1/122 1/122 2/122 941141 941/71 2/222 

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک
 2/222- 2/222 2/222 1/222 12/212 12/222 2/212 241721 241701 ملت پرداخت به
 2/212 2/212 2/212 2/212- 1/122 1/222 2/112- 2/222 1/222 گادپاسار الکترونیک پرداخت

 2/112 12/122 12/112 2/122 991921 991071 2/122 11/112 11/212 سامان الکترونیک پرداخت
 2/222- 2/112 2/212 1/112 12/212 1/122 2/212- 1/212 1/112 سداد الکترونیک پرداخت

 1/222 11/212 11/212 2/212 1/122 1/122 2/212- 1/122 1/112 آرین نوین پرداخت
 1/112- 1/212 2/122 1/112- 12/212 12/112 2/122- 1/222 1/222 انپارسی الکترونیک تجارت

 2/222 2/112 2/112 2/222 2/212 2/212 2/112 1/122 1/112 کارت سایان
 2/112- 2/212 2/122 2/122 1/222 1/122 2/212- 2/122 2/212 کارت آوا فن

 2/222- 2/122 2/122 1/112- 1/112 2/222 2/212- 12/112 12/122 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/222 2/222 2/122 2/212 2/112 2/212 1/212 1/222 آریا کارت مبنا

 ی ابزار کارتخوانهاتراکنشمبلغی بیشترین اختلاف بین سهم شود0 ملاحظه می 1-2جدول در همانگونه که 
 کاهشدرصد  2/21با رقمی معادل با  "آوا کارتفن"شهریور نسبت به مرداد در شرکت  ماه درفروشگاهی 

یزشی با ر "کارت اعتباری ایران کیش"های اینترنتی شرکت تراکنش گزارش شده است. سهم ارزش ریالی
درصد 1/11 های موبایلی برای این شاخص رقمدر بازار مبلغی تراکنششده است.  درصد مواجه 1/11برابر با 

وق در های فاین امر با توجه به عملکرد شرکت گزارش شده است. "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت  در
 باشد.در ماه جاری قابل انتظار می های اینترنتی و موبایلیمبلغ تراکنش میزان پوشش

ا ی خدمات پرداخت در مقایسه بدهندههای ارائههای شرکتلازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش
 PSPهای سهم شرکت 2-2شکل هم اندازه نیستند.  ها نیزسهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آن

 دهد.نمایش می 1211شهریور ماه های پذیرش مختلف را در های ابزاراز مبلغ تراکنش
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 1211شهریور  – های پذیرشهر یک از ابزار هایاز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  2-2شکل 

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

 ناچیز است. بسیار های پذیرشابزار
 

 سرویسهای هر از بازار تراکنش PSPهای سهم شرکت .2.1.9
های خدمات سرویسدر  PSP گذاری هر شرکتسرمایه یاین شاخص0 سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

ها به تفکیک نوع سرویس مورد های هر یک از شرکتدر این بخش تعداد و مبلغ تراکنششود. می پرداخت
 های هر سرویستراکنشاز بازار  PSPهای های هر یک از شرکتسهم تعدادی تراکنشرد. گیبررسی قرار می

 ارائه شده است.  2-2جدول در  11ماه متوالی مرداد و شهریور  برای دو

ه ها مشاهدها تحت تاثیر ریزش بازار بوده و رفتار غیرعادی در آنهای خرید0 عملکرد شرکتدر حوزه تراکنش
است. در  رخداده "تجارت الکترونیک پارسیان"ها0 در شرکت تراکنش شود. بیشترین کاهش در تعداد ایننمی

های خرید0 بالاترین تراکنش درصد از بازار 11/12با پوشش همچنان  "پرداخت ملتبه"شهریور ماه شرکت 
گیری0 های ماندهاز سهم بازار تراکنش درصد 11/22کسب این شرکت همانند گذشته با  سهم را در اختیار دارد.

 دهد. ها نیز خدمت ارائه میحجم از این گونه تراکنش بالاترینبه 
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کارتخوان فروشگاهی ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی

 
 

 

رش ها کاهشی گزاهای پرداخت قبض و خرید شارژ به غیر از سه شرکت عملکرد سایر شرکتدر حوزه تراکنش
 های پرداخت قبض و خرید شارژ نشانبالاترین افزایش را در تراکنش "پرداخت نوین آرین"شده است. شرکت 

0 های فوقتراکنش درصد از بازار 11/22کسب ا ب "آسان پرداخت پرشین"شرکت  دهد. در ماه جاریمی
  به خود اختصاص داده است. رابیشترین سهم 

 11مرداد و شهریور –به ازای هر سرویسها از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   2-2جدول 

ارائه دهنده نام شرکت 
 خدمات پرداخت

های سهم از تعداد تراکنش
 خرید

های سهم از تعداد تراکنش
 پرداخت قبض و خرید شارژ

های سهم از تعداد تراکنش
 مانده گیری

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
 2/222 12/112 12/222 2/112- 231491 231541 2/222- 12/122 12/112 آسان پرداخت پرشین

 2/222 2/112 2/122 2/212 2/212 2/222 2/222 2/122 2/112 الکترونیک کارت دماوند
 2/222- 031511 031591 2/112- 1/112 12/122 2/112 221311 2217/1 به پرداخت ملت

 2/112- 2/122 1/122 2/122- 2/222 2/222 2/112- 2/212 2/212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 2/212 12/112 12/212 2/212 11/122 12/122 2/212 11/212 11/222 پرداخت الکترونیک سامان

 2/222 1/112 1/112 2/212- 2/212 2/212 2/212 1/222 1/212 سداد پرداخت الکترونیک
 2/222- 1/212 1/212 2/212 11/222 11/112 2/222- 1/212 1/212 پرداخت نوین آرین

 2/122- 11/122 11/212 2/122- 11/212 11/222 2/122- 12/222 12/222 الکترونیک پارسیانتجارت 
 2/222 1/122 1/122 2/222- 2/112 2/122 2/212- 1/222 1/212 سایان کارت
 2/212 2/212 2/222 2/122- 1/122 1/222 2/212 2/122 2/122 فن آوا کارت

 2/222 12/222 12/122 2/222- 1/222 1/212 2/112 1/122 1/222 کارت اعتباری ایران کیش
 2/222 1/212 1/212 2/212- 2/112 2/112 2/212- 1/122 1/112 مبنا کارت آریا

-های خرید و ماندهتراکنشبیشترین اختلاف بین سهم تعدادی شود0 ملاحظه می 2-2جدول در همانگونه که 

-گزارش گردیده به "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"ماه در شرکت  مردادنسبت به  11شهریور ر ماه گیری د

های پرداخت در سهم تراکنش شده است. کاستهدرصد  2/11های فوق در این شرکت سهم تراکنش ازطوریکه 
مشاهده  "پرداخت نوین آرین"شرکت  درصد در 2/21با قبض و خرید شارژ نیز بالاترین اختلاف با عددی برابر 

یفتاده ن ی پرداخت تغییر قابل توجهی اتفاقهای شبکهطور کلی در سهم بازار هر سه نوع تراکنش. بهشودمی
 است.
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رش ها کاهشی گزاهای پرداخت قبض و خرید شارژ به غیر از سه شرکت عملکرد سایر شرکتدر حوزه تراکنش
 های پرداخت قبض و خرید شارژ نشانبالاترین افزایش را در تراکنش "پرداخت نوین آرین"شده است. شرکت 

0 های فوقتراکنش درصد از بازار 11/22کسب ا ب "آسان پرداخت پرشین"شرکت  دهد. در ماه جاریمی
  به خود اختصاص داده است. رابیشترین سهم 

 11مرداد و شهریور –به ازای هر سرویسها از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   2-2جدول 

ارائه دهنده نام شرکت 
 خدمات پرداخت

های سهم از تعداد تراکنش
 خرید

های سهم از تعداد تراکنش
 پرداخت قبض و خرید شارژ

های سهم از تعداد تراکنش
 مانده گیری

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
 2/222 12/112 12/222 2/112- 231491 231541 2/222- 12/122 12/112 آسان پرداخت پرشین

 2/222 2/112 2/122 2/212 2/212 2/222 2/222 2/122 2/112 الکترونیک کارت دماوند
 2/222- 031511 031591 2/112- 1/112 12/122 2/112 221311 2217/1 به پرداخت ملت

 2/112- 2/122 1/122 2/122- 2/222 2/222 2/112- 2/212 2/212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 2/212 12/112 12/212 2/212 11/122 12/122 2/212 11/212 11/222 پرداخت الکترونیک سامان

 2/222 1/112 1/112 2/212- 2/212 2/212 2/212 1/222 1/212 سداد پرداخت الکترونیک
 2/222- 1/212 1/212 2/212 11/222 11/112 2/222- 1/212 1/212 پرداخت نوین آرین

 2/122- 11/122 11/212 2/122- 11/212 11/222 2/122- 12/222 12/222 الکترونیک پارسیانتجارت 
 2/222 1/122 1/122 2/222- 2/112 2/122 2/212- 1/222 1/212 سایان کارت
 2/212 2/212 2/222 2/122- 1/122 1/222 2/212 2/122 2/122 فن آوا کارت

 2/222 12/222 12/122 2/222- 1/222 1/212 2/112 1/122 1/222 کارت اعتباری ایران کیش
 2/222 1/212 1/212 2/212- 2/112 2/112 2/212- 1/122 1/112 مبنا کارت آریا

-های خرید و ماندهتراکنشبیشترین اختلاف بین سهم تعدادی شود0 ملاحظه می 2-2جدول در همانگونه که 

-گزارش گردیده به "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"ماه در شرکت  مردادنسبت به  11شهریور ر ماه گیری د

های پرداخت در سهم تراکنش شده است. کاستهدرصد  2/11های فوق در این شرکت سهم تراکنش ازطوریکه 
مشاهده  "پرداخت نوین آرین"شرکت  درصد در 2/21با قبض و خرید شارژ نیز بالاترین اختلاف با عددی برابر 

یفتاده ن ی پرداخت تغییر قابل توجهی اتفاقهای شبکهطور کلی در سهم بازار هر سه نوع تراکنش. بهشودمی
 است.



74

 
 

 

ی های شبکهسرویسهای هر یک از از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت
 نمایش داده شده است.  2-2شکل در  الکترونیکی پرداخت کارت

 
 1211شهریور  –ها به ازای هر سرویس تراکنشاز تعداد  PSPسهم هر شرکت  2-2شکل 

 ی الکترونیکی پرداخت کارتهای شبکهسرویساز بازار  PSPهای های هر یک از شرکتمبلغی تراکنشسهم 
 ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که 2-2جدول در  11ماه متوالی مرداد و شهریور برای دو 

عنوان بهخرید0 های درصد از بازار تراکنش 12/12ش با پوشهمچنان  "پرداخت ملتبه"هریور ماه شرکت در ش
جاری همسو با کاهش ارزش ریالی  در ماهگردد. های مذکور محسوب میتراکنشی سهم مبلغی بالاترین دارنده

ها نیز کاهش نشان رکتها در اکثر شهای پرداخت قبض و خرید شارژ شبکه0 این گونه تراکنشتراکنش
مبلغی  با کسب سهمرغم ثبت بیشترین کاهش0 ولیکن علی "پرداخت الکترونیک سامان"شرکت  دهند.می

  ماید.نهای پرداخت قبض و خرید شارژ پشتیبانی میمبالغ تراکنش0 همچنان از بالاترین میزان درصد 22/11
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خرید پرداخت قبض و خرید شارژ مانده گیری

 
 

 

 11مرداد و شهریور –به ازای هر سرویسها تراکنش مبلغاز  PSPمقایسه سهم هر شرکت  2-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

 های سهم از مبلغ تراکنش
 خرید

 هایسهم از مبلغ تراکنش
 پرداخت قبض و خرید شارژ 

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
پرشین پرداخت آسان  2/222 2/122 2/122 2/122 1/222 2/122 

 2/222 2/212 2/212 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک
 2/212- 2/112 2/222 2/222 251741 251741 ملت پرداخت به
 2/222- 2/112 2/112 2/122- 2/222 2/122 پاسارگاد الکترونیک پرداخت

 1/112 4/1031 4513/1 2/222 11/222 11/222 سامان الکترونیک پرداخت
 2/122 1/212 1/112 2/222 12/212 1/122 سداد الکترونیک پرداخت

 2/222 1/122 1/112 2/212 1/122 1/112 آرین نوین پرداخت
 2/112 12/212 12/212 2/122- 1/212 1/122 پارسیان الکترونیک تجارت

 2/222 2/112 2/122 2/122 1/112 1/222 کارت سایان
 1/112- 1/212 2/212 2/112- 2/122 2/222 کارت آوا فن

 1/122- 1/212 12/222 2/112- 12/222 12/222 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/122 2/112 2/212 1/212 1/222 آریا کارت مبنا

 11ماه  رشهریوهای خرید در دهد که بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشاطلاعات جدول بالا نشان می
 اتفاق افتاده است. "پرداخت الکترونیک سامان"در شرکت  افزایشدرصد 2/22 با رقمی برابر با  و ماه گذشته

 درصد 1/11است که با رقم  "آواکارتفن"های پرداخت قبض و خرید شارژ این شرکت در سهم مبلغی تراکنش
های پرداخت قبض و خرید شارژ برخی از دهد. در سهم مبلغی تراکنشنمایش می را ختلافا کاهش0 بالاترین

 شود.ها0 تغییرات بیش از یک درصدی مشاهده میشرکت

نمایش  1211 شهریور ماهمختلف را در  هایسرویسهای از مبلغ تراکنش PSPهای سهم شرکت 1-2شکل 
 دهد.می
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 11مرداد و شهریور –به ازای هر سرویسها تراکنش مبلغاز  PSPمقایسه سهم هر شرکت  2-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

 های سهم از مبلغ تراکنش
 خرید

 هایسهم از مبلغ تراکنش
 پرداخت قبض و خرید شارژ 

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
پرشین پرداخت آسان  2/222 2/122 2/122 2/122 1/222 2/122 

 2/222 2/212 2/212 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک
 2/212- 2/112 2/222 2/222 251741 251741 ملت پرداخت به
 2/222- 2/112 2/112 2/122- 2/222 2/122 پاسارگاد الکترونیک پرداخت

 1/112 4/1031 4513/1 2/222 11/222 11/222 سامان الکترونیک پرداخت
 2/122 1/212 1/112 2/222 12/212 1/122 سداد الکترونیک پرداخت

 2/222 1/122 1/112 2/212 1/122 1/112 آرین نوین پرداخت
 2/112 12/212 12/212 2/122- 1/212 1/122 پارسیان الکترونیک تجارت

 2/222 2/112 2/122 2/122 1/112 1/222 کارت سایان
 1/112- 1/212 2/212 2/112- 2/122 2/222 کارت آوا فن

 1/122- 1/212 12/222 2/112- 12/222 12/222 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/122 2/112 2/212 1/212 1/222 آریا کارت مبنا

 11ماه  رشهریوهای خرید در دهد که بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشاطلاعات جدول بالا نشان می
 اتفاق افتاده است. "پرداخت الکترونیک سامان"در شرکت  افزایشدرصد 2/22 با رقمی برابر با  و ماه گذشته

 درصد 1/11است که با رقم  "آواکارتفن"های پرداخت قبض و خرید شارژ این شرکت در سهم مبلغی تراکنش
های پرداخت قبض و خرید شارژ برخی از دهد. در سهم مبلغی تراکنشنمایش می را ختلافا کاهش0 بالاترین

 شود.ها0 تغییرات بیش از یک درصدی مشاهده میشرکت

نمایش  1211 شهریور ماهمختلف را در  هایسرویسهای از مبلغ تراکنش PSPهای سهم شرکت 1-2شکل 
 دهد.می
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 1211شهریور  -به ازای هر سرویس هااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-2شکل 

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

 ناچیز است. های خدمات پرداخت کارت بسیارسرویس
 

 یطاهاخدر تعداد  PSP یهاعملكرد شرکت یبررس .2.1.2
 هاتراکنش
های ناموفق حوزه پذیرندگی های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنشدر این بخش عملکرد شرکت

یح و های صحها در پشتیبانی از تراکنشای بین شرکتگیرد و هدف آن0 انجام مقایسهمورد بررسی قرار می
 PSPهای هر شرکت شباشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکندقت در عملکرد می

نتایج این  2-2جدول شود تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. محاسبه می
 است.را منعکس نموده  11متوالی مرداد و تیر بررسی در دو ماه 
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 11مرداد و شهریور – PSPهای هر شرکت مقایسه نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش 2-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده خدمات 
 پرداخت

نسبت تعداد خطای پذیرندگی به تعداد کل 
هاتراکنش  درصد تغییرات 

 شهریور مرداد
پرداخت پرشینآسان   2/1122 2/2222 -2/2112 

 2/2212 2/1112 2/1212 الکترونیک کارت دماوند

 2/2112 2/2122 2/2212 به پرداخت ملت

 2/2112 2/1112 2/1212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/2212 2/1122 2/1122 پرداخت الکترونیک سامان

سداد پرداخت الکترونیک  2/1122 2/2112 -2/2112 

 2/1112- 2/1222 2/2212 پرداخت نوین آرین

 2/2212- 111071 2/2212 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/2212 2/2222 2/2222 سایان کارت

 2/2222 2/1112 2/1112 فن آوا کارت

 2/2222 2/2222 2/1112 کارت اعتباری ایران کیش

 2/2122 2/2212 111031 مبنا کارت آریا

ر ها داشته است. لذا در این جدول بدهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد0 نشان
 داده شده است.    یشنما Boldصورت ها0 کمترین میزان شاخص به خلاف سایر جدول

ت خطای منظر نسبجایگاه نخست در بهترین عملکرد از  "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت شهریور در ماه 
درصدی تعداد خطای  2/211دست آورده است. پس از این شرکت با سهم ها را بهپذیرندگی به مجموع تراکنش

 2/22نیز با کسب رقمی کمتر از  "سایان کارت"0 "مبنا کارت آریا"دو شرکت 0 هاپذیرندگی به کل تراکنش
بت تعداد نس اند. در این ماه بالاترین رقمگرفتهکمترین میزان شاخص قرار از منظر عدی ب هایدر جایگاهدرصد 

بختانه شود. خوشمشاهده می "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت  درها خطای پذیرندگی به کل تعداد تراکنش
رسال شده از ها ولیکن حجم کل خطای پذیرندگی ارغم رشد این خطاها در برخی از شرکتدر ماه جاری علی

به  1-2شکل  اطلاعات این جدول دری پرداخت با ریزش مواجه شده است. ها در شبکهسوی سوییچ شرکت
 تصویر کشیده شده است.
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 11مرداد و شهریور – PSPهای هر شرکت مقایسه نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش 2-2جدول 

نام شرکت ارائه دهنده خدمات 
 پرداخت

نسبت تعداد خطای پذیرندگی به تعداد کل 
هاتراکنش  درصد تغییرات 

 شهریور مرداد
پرداخت پرشینآسان   2/1122 2/2222 -2/2112 

 2/2212 2/1112 2/1212 الکترونیک کارت دماوند

 2/2112 2/2122 2/2212 به پرداخت ملت

 2/2112 2/1112 2/1212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/2212 2/1122 2/1122 پرداخت الکترونیک سامان

سداد پرداخت الکترونیک  2/1122 2/2112 -2/2112 

 2/1112- 2/1222 2/2212 پرداخت نوین آرین

 2/2212- 111071 2/2212 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/2212 2/2222 2/2222 سایان کارت

 2/2222 2/1112 2/1112 فن آوا کارت

 2/2222 2/2222 2/1112 کارت اعتباری ایران کیش

 2/2122 2/2212 111031 مبنا کارت آریا

ر ها داشته است. لذا در این جدول بدهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد0 نشان
 داده شده است.    یشنما Boldصورت ها0 کمترین میزان شاخص به خلاف سایر جدول

ت خطای منظر نسبجایگاه نخست در بهترین عملکرد از  "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت شهریور در ماه 
درصدی تعداد خطای  2/211دست آورده است. پس از این شرکت با سهم ها را بهپذیرندگی به مجموع تراکنش

 2/22نیز با کسب رقمی کمتر از  "سایان کارت"0 "مبنا کارت آریا"دو شرکت 0 هاپذیرندگی به کل تراکنش
بت تعداد نس اند. در این ماه بالاترین رقمگرفتهکمترین میزان شاخص قرار از منظر عدی ب هایدر جایگاهدرصد 

بختانه شود. خوشمشاهده می "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت  درها خطای پذیرندگی به کل تعداد تراکنش
رسال شده از ها ولیکن حجم کل خطای پذیرندگی ارغم رشد این خطاها در برخی از شرکتدر ماه جاری علی

به  1-2شکل  اطلاعات این جدول دری پرداخت با ریزش مواجه شده است. ها در شبکهسوی سوییچ شرکت
 تصویر کشیده شده است.
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 11مرداد و شهریور –ها خطای پذیرندگی به کل تراکنشدر شاخص نسبت  PSPهای مقایسه شرکت 1-2شکل 

 

ه ب کاهش در نسبت خطای پذیرندگی بیشترین شود کهها ملاحظه میدر مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت
اخص بیشترین تغییرات مثبت این ش رخداده و "آرینپرداخت نوین " شرکت ها )عملکرد مثبت(0 درکل تراکنش
 تعلق داشته است.  "کارت اعتباری ایران کیش"به شرکت 

 -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال .2.1.2
 به ازای ابزارهای پذیرش 11هیرشمن

هیرشمن -اخص هرفیندالهای فعال در بازار با استفاده از شدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن -هرفیندال . شاخص11شودسنجیده و بررسی می

                                                 

 
11 Herfindahl-Hirshman Index 

 آن برای همه مانند و کار رویین فروش0 د0یولت هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف0 مربع مجموع شاخص از نیا آوردن دست به برای 11
 -ندالیشاخص هرف. دهدیم وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص نیا واقع در .شودمی بازار استفاده ای صنعت در هابنگاه

  :شودیم فیتعر ریز صورت به (HHI)رشمن یه
HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖

1𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

𝑆𝑆𝑖𝑖که 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  1

1.11

1.21

1.41

1.71

1./1

0.11

صد
در

37مرداد  37شهریور 

 
 

 

 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطلاعات است که تمرکز مفهوم

تر است و هر چه میزان شاخص تمرکز بازار رقابتیکه هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد0 کند؛ به طوریمی
 باشد.ر میتدهنده آن است که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیکبیشتر باشد0 نشان

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه هیرشمن0 می -بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.   1-2جدول تمرکز بازار در مقادیر شاخص و وضعیت 

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال 1-2جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 0111کمتر از  رقابتی

 0/11تا  0111بین  تمرکز ملایم

 0/11بالای  تمرکز بالا

هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور0 نیاز به دانستن سهم بازاری  -حاسبه شاخص هرفیندالبرای م 
ها را از تعداد تراکنشها توان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای هر یک از شرکت

  گرفت. کاربه هاو همچنین نوع خدمات پرداخت مورد ارائه آن های مختلفبه ازای ابزار

باشد به ازای می PSPشرکت  11این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  1-2جدول در 
بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد  است. محاسبه شده 11برای شهریور سال  هر سه ابزار پذیرش

. مجموع استاحصاء گردیدهستون بعدی0 مجذور هر سهم  های بازار هر ابزار پذیرش محاسبه و درتراکنش
را به دست داده که در ردیف آخر جدول مشخص  هیرشمن -ها0 شاخص هرفیندالمجذور سهم تمام شرکت

 شده است.

 1211شهریور  -به ازای ابزارهای پذیرش PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 1-2جدول  

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 121/1122 22/2222 111/2112 11/1121 121/2112 12/2112 آسان پرداخت پرشین

 2/2222 2/2222 2/2222 2/2221 2/2112 2/1111 الکترونیک کارت دماوند
 2/2212 2/1122 11/2122 2/2221 222/1121 12/1221 به پرداخت ملت
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 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطلاعات است که تمرکز مفهوم

تر است و هر چه میزان شاخص تمرکز بازار رقابتیکه هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد0 کند؛ به طوریمی
 باشد.ر میتدهنده آن است که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیکبیشتر باشد0 نشان

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه هیرشمن0 می -بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.   1-2جدول تمرکز بازار در مقادیر شاخص و وضعیت 

 هیرشمن-وضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال 1-2جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 0111کمتر از  رقابتی

 0/11تا  0111بین  تمرکز ملایم

 0/11بالای  تمرکز بالا

هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور0 نیاز به دانستن سهم بازاری  -حاسبه شاخص هرفیندالبرای م 
ها را از تعداد تراکنشها توان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای هر یک از شرکت

  گرفت. کاربه هاو همچنین نوع خدمات پرداخت مورد ارائه آن های مختلفبه ازای ابزار

باشد به ازای می PSPشرکت  11این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  1-2جدول در 
بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد  است. محاسبه شده 11برای شهریور سال  هر سه ابزار پذیرش

. مجموع استاحصاء گردیدهستون بعدی0 مجذور هر سهم  های بازار هر ابزار پذیرش محاسبه و درتراکنش
را به دست داده که در ردیف آخر جدول مشخص  هیرشمن -ها0 شاخص هرفیندالمجذور سهم تمام شرکت

 شده است.

 1211شهریور  -به ازای ابزارهای پذیرش PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 1-2جدول  

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 121/1122 22/2222 111/2112 11/1121 121/2112 12/2112 آسان پرداخت پرشین

 2/2222 2/2222 2/2222 2/2221 2/2112 2/1111 الکترونیک کارت دماوند
 2/2212 2/1122 11/2122 2/2221 222/1121 12/1221 به پرداخت ملت
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 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 2/1111 2/1111 1/2122 1/2211 21/1212 2/1112 الکترونیک پاسارگادپرداخت 

 111/1221 11/1212 122/1212 12/2111 222/2222 11/2222 پرداخت الکترونیک سامان
 2/1222 2/2112 11/2222 2/2212 21/2112 1/2221 سداد پرداخت الکترونیک

 10112/1222 22/1112 121/2121 12/2111 1/2112 1/2211 پرداخت نوین آرین
 21/1112 2/1211 221/2212 12/2211 112/1111 12/2121 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/2122 2/1222 2/2221 2/2222 1/2222 1/2122 سایان کارت
 2/2221 2/2211 2/2212 1/1221 12/2121 2/2222 فن آوا کارت

 2/2121 2/1112 1/2222 1/1111 12/2221 1/1222 کارت اعتباری ایران کیش
 2/2222 2/2222 2/1122 2/2121 1/1212 1/1112 مبنا کارت آریا

 517717//20 - 0031413479 - 0049211300 - هیرشمن -شاخص هرفیندال
 

 دستبه  10221هیرشمن در بازار کارتخوان فروشگاهی عددی حدود  -شاخص هرفیندال 1211ماه  شهریوردر 
ی ندهنده تمرکز ملایم در بازار این ابزار است؛ به این معنا که پشتیبا( که0 نشان10222تا  10222آمده است )بین 

ا توان گفت که در انحصار شرکت و یها توزیع شده و نمیهای کارتخوان فروشگاهی در بین شرکتاز تراکنش
ب ارقامی رتیباشد. برای این شاخص در بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به تهای خاصی میشرکت

بالا در بازار این ابزارهاست ( که مبین وجود تمرکز 10222از  بیشتر)شده است  حاصل 10221و  10122در حدود 
رکت . شها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندباشد. به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتمی
 "امانپرداخت الکترونیک س"0 "تجارت الکترونیک پارسیان"و پس از آن سه شرکت  "آسان پرداخت پرشین"
ت آسان پرداخ"0 "پرداخت نوین آرین"های های اینترنتی و شرکتدر بازار تراکنش "پرداخت نوین آرین"و 

 های موبایلی تاثیرگذار هستند.در بازار تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"و نیز  "پرشین

ارائه  2-2جدول در  ی آنگذشتهنسبت به ماه  11شهریور  یرشمن در ماهه-اختلاف میزان شاخص هرفیندال
 شده است.

 

 11مرداد و شهریور  در PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 2-2جدول 
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 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 2/1111 2/1111 1/2122 1/2211 21/1212 2/1112 الکترونیک پاسارگادپرداخت 

 111/1221 11/1212 122/1212 12/2111 222/2222 11/2222 پرداخت الکترونیک سامان
 2/1222 2/2112 11/2222 2/2212 21/2112 1/2221 سداد پرداخت الکترونیک

 10112/1222 22/1112 121/2121 12/2111 1/2112 1/2211 پرداخت نوین آرین
 21/1112 2/1211 221/2212 12/2211 112/1111 12/2121 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/2122 2/1222 2/2221 2/2222 1/2222 1/2122 سایان کارت
 2/2221 2/2211 2/2212 1/1221 12/2121 2/2222 فن آوا کارت

 2/2121 2/1112 1/2222 1/1111 12/2221 1/1222 کارت اعتباری ایران کیش
 2/2222 2/2222 2/1122 2/2121 1/1212 1/1112 مبنا کارت آریا

 517717//20 - 0031413479 - 0049211300 - هیرشمن -شاخص هرفیندال
 

 دستبه  10221هیرشمن در بازار کارتخوان فروشگاهی عددی حدود  -شاخص هرفیندال 1211ماه  شهریوردر 
ی ندهنده تمرکز ملایم در بازار این ابزار است؛ به این معنا که پشتیبا( که0 نشان10222تا  10222آمده است )بین 

ا توان گفت که در انحصار شرکت و یها توزیع شده و نمیهای کارتخوان فروشگاهی در بین شرکتاز تراکنش
ب ارقامی رتیباشد. برای این شاخص در بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به تهای خاصی میشرکت

بالا در بازار این ابزارهاست ( که مبین وجود تمرکز 10222از  بیشتر)شده است  حاصل 10221و  10122در حدود 
رکت . شها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندباشد. به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتمی
 "امانپرداخت الکترونیک س"0 "تجارت الکترونیک پارسیان"و پس از آن سه شرکت  "آسان پرداخت پرشین"
ت آسان پرداخ"0 "پرداخت نوین آرین"های های اینترنتی و شرکتدر بازار تراکنش "پرداخت نوین آرین"و 

 های موبایلی تاثیرگذار هستند.در بازار تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"و نیز  "پرشین

ارائه  2-2جدول در  ی آنگذشتهنسبت به ماه  11شهریور  یرشمن در ماهه-اختلاف میزان شاخص هرفیندال
 شده است.

 

 11مرداد و شهریور  در PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 2-2جدول 

 
 

 

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 2/1111 2/1111 1/2122 1/2211 21/1212 2/1112 الکترونیک پاسارگادپرداخت 

 111/1221 11/1212 122/1212 12/2111 222/2222 11/2222 پرداخت الکترونیک سامان
 2/1222 2/2112 11/2222 2/2212 21/2112 1/2221 سداد پرداخت الکترونیک

 10112/1222 22/1112 121/2121 12/2111 1/2112 1/2211 پرداخت نوین آرین
 21/1112 2/1211 221/2212 12/2211 112/1111 12/2121 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/2122 2/1222 2/2221 2/2222 1/2222 1/2122 سایان کارت
 2/2221 2/2211 2/2212 1/1221 12/2121 2/2222 فن آوا کارت

 2/2121 2/1112 1/2222 1/1111 12/2221 1/1222 کارت اعتباری ایران کیش
 2/2222 2/2222 2/1122 2/2121 1/1212 1/1112 مبنا کارت آریا

 517717//20 - 0031413479 - 0049211300 - هیرشمن -شاخص هرفیندال
 

 دستبه  10221هیرشمن در بازار کارتخوان فروشگاهی عددی حدود  -شاخص هرفیندال 1211ماه  شهریوردر 
ی ندهنده تمرکز ملایم در بازار این ابزار است؛ به این معنا که پشتیبا( که0 نشان10222تا  10222آمده است )بین 

ا توان گفت که در انحصار شرکت و یها توزیع شده و نمیهای کارتخوان فروشگاهی در بین شرکتاز تراکنش
ب ارقامی رتیباشد. برای این شاخص در بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به تهای خاصی میشرکت

بالا در بازار این ابزارهاست ( که مبین وجود تمرکز 10222از  بیشتر)شده است  حاصل 10221و  10122در حدود 
رکت . شها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندباشد. به این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتمی
 "امانپرداخت الکترونیک س"0 "تجارت الکترونیک پارسیان"و پس از آن سه شرکت  "آسان پرداخت پرشین"
ت آسان پرداخ"0 "پرداخت نوین آرین"های های اینترنتی و شرکتدر بازار تراکنش "پرداخت نوین آرین"و 

 های موبایلی تاثیرگذار هستند.در بازار تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"و نیز  "پرشین

ارائه  2-2جدول در  ی آنگذشتهنسبت به ماه  11شهریور  یرشمن در ماهه-اختلاف میزان شاخص هرفیندال
 شده است.

 

 11مرداد و شهریور  در PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 2-2جدول 

 
 

 

HHI 
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد

 H-H 10212/21 10221/21 2/12 10112/11 10122/12 -12/12 10212/22 10222/11 12/22شاخص 

در ابزار پذیرش اینترنتی کاهش و در دو ابزار  گذشتههیرشمن نسبت به ماه -شاخص هرفیندال شهریوردر ماه 
این تغییرات در هیچ یک از ابزارهای پذیرش حایز اهمیت نیست چراکه وضعیت  دهد.نشان می دیگر افزایش

های ن شرکتبودن تمرکز بازار بی کاهششاخص بیانگر رو به  کم شدن اینتمرکز بازار تغییری پیدا نکرده است. 
 قدرت بازاری دیگر بالا رفتنو های هر ابزار پذیرش تراکنش در بازار ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم بالا

  .استها شرکت

 -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال .2.1.4
 ویسبه ازای نوع سر هیرشمن

هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 .شودسنجیده و بررسی میی پرداخت کشور به ازای هریک از انواع سرویس در شبکه

به ازای  0باشدمی PSPشرکت  11این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  1-2جدول در 
های بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش است.محاسبه شده 11نوع خدمت برای شهریور هر سه 

. مجموع مجذور سهم استاحصاء گردیدهستون بعدی0 مجذور هر سهم  محاسبه و در نوع سرویسبازار هر 
 هیرشمن را به دست داده که در ردیف آخر جدول مشخص شده است. -ها0 شاخص هرفیندالتمام شرکت

  



82

 
 

 

 11شهریور  -به ازای نوع سرویس PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 1-2جدول  

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 مانده گیری پرداخت قبض و خرید شارژ خرید

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 112/1112 12/1111 211/1211 11/2212 111/2221 12/1222 آسان پرداخت پرشین

 2/2211 2/1121 2/2222 2/2211 2/2122 2/1222 الکترونیک کارت دماوند
 222/2222 11/2212 11/1211 1/1222 212/1211 11/2112 به پرداخت ملت

 22/1221 2/1211 11/2111 2/2111 12/1221 2/2212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 111/2221 12/1121 222/1212 11/1222 221/1212 11/2111 پرداخت الکترونیک سامان

 12/2111 1/1121 11/1122 2/2122 22/2111 1/2222 سداد پرداخت الکترونیک
 1/1121 1/2121 112/1112 11/2221 2/2121 1/2122 پرداخت نوین آرین

 111/2112 11/1111 112/2111 11/2111 122/1111 12/2221 تجارت الکترونیک پارسیان
 1/1122 1/1211 2/2122 2/1122 1/2121 1/2211 سایان کارت
 11/1222 2/2112 2/2122 1/1212 11/2121 2/1221 فن آوا کارت

 121/1221 12/2212 1/1112 1/2211 11/1221 1/1221 کارت اعتباری ایران کیش
 1/2222 1/2122 2/2121 2/1121 1/1122 1/1212 مبنا کارت آریا
 هیر -شاخص هرفیندال

 0099/13370 - 00/571/790 - 0040717993 - شمن
 

 10211گیری به ترتیب حدود های خرید و ماندههیرشمن در بازار تراکنش -ماه شاخص هرفیندال شهریوردر 
دهنده تمرکز ملایم در بازار این ابزارهاست؛ به این نشان ( که10222تا  10222دست آمده است )بین هب 10221 و

وان گفت تا توزیع شده و نمیهگیری در بین شرکتهای خرید و همچنین ماندهمعنا که پشتیبانی از تراکنش
 باشد. های خاصی میکه در انحصار شرکت و یا شرکت

 اصل شده استح 10222 های پرداخت قبض و خرید شارژ رقمی حدودتراکنشبرای این شاخص در بازار 
از  یدادتعتنها باشد. به این معنا که میبالا در بازار این نوع سرویس ( که مبین وجود تمرکز 10222از  بیشتر)

ای هو با اختلاف شرکت "آسان پرداخت پرشین". شرکت ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندشرکت
تجارت الکترونیک "و سپس تا حدودی دو شرکت  "پرداخت نوین آرین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"

 رید شارژ از بیشترین سهم برخوردارند. های پرداخت قبض و خدر بازار تراکنش "پرداخت ملتبه"و  "پارسیان
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 11شهریور  -به ازای نوع سرویس PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 1-2جدول  

 و H-Hشاخص 
 PSPشرکت 

 مانده گیری پرداخت قبض و خرید شارژ خرید

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 iS 𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐 
 112/1112 12/1111 211/1211 11/2212 111/2221 12/1222 آسان پرداخت پرشین

 2/2211 2/1121 2/2222 2/2211 2/2122 2/1222 الکترونیک کارت دماوند
 222/2222 11/2212 11/1211 1/1222 212/1211 11/2112 به پرداخت ملت

 22/1221 2/1211 11/2111 2/2111 12/1221 2/2212 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 111/2221 12/1121 222/1212 11/1222 221/1212 11/2111 پرداخت الکترونیک سامان

 12/2111 1/1121 11/1122 2/2122 22/2111 1/2222 سداد پرداخت الکترونیک
 1/1121 1/2121 112/1112 11/2221 2/2121 1/2122 پرداخت نوین آرین

 111/2112 11/1111 112/2111 11/2111 122/1111 12/2221 تجارت الکترونیک پارسیان
 1/1122 1/1211 2/2122 2/1122 1/2121 1/2211 سایان کارت
 11/1222 2/2112 2/2122 1/1212 11/2121 2/1221 فن آوا کارت

 121/1221 12/2212 1/1112 1/2211 11/1221 1/1221 کارت اعتباری ایران کیش
 1/2222 1/2122 2/2121 2/1121 1/1122 1/1212 مبنا کارت آریا
 هیر -شاخص هرفیندال

 0099/13370 - 00/571/790 - 0040717993 - شمن
 

 10211گیری به ترتیب حدود های خرید و ماندههیرشمن در بازار تراکنش -ماه شاخص هرفیندال شهریوردر 
دهنده تمرکز ملایم در بازار این ابزارهاست؛ به این نشان ( که10222تا  10222دست آمده است )بین هب 10221 و

وان گفت تا توزیع شده و نمیهگیری در بین شرکتهای خرید و همچنین ماندهمعنا که پشتیبانی از تراکنش
 باشد. های خاصی میکه در انحصار شرکت و یا شرکت

 اصل شده استح 10222 های پرداخت قبض و خرید شارژ رقمی حدودتراکنشبرای این شاخص در بازار 
از  یدادتعتنها باشد. به این معنا که میبالا در بازار این نوع سرویس ( که مبین وجود تمرکز 10222از  بیشتر)

ای هو با اختلاف شرکت "آسان پرداخت پرشین". شرکت ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندشرکت
تجارت الکترونیک "و سپس تا حدودی دو شرکت  "پرداخت نوین آرین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"

 رید شارژ از بیشترین سهم برخوردارند. های پرداخت قبض و خدر بازار تراکنش "پرداخت ملتبه"و  "پارسیان

 
 

 

ارائه  12-2جدول در  ی آنگذشتهنسبت به ماه  11شهریور  هیرشمن در ماه-اختلاف میزان شاخص هرفیندال
 شده است.

 11مرداد و شهریور  در PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 12-2جدول 

HHI 
 گیریمانده پرداخت قبض و خرید شارژ خرید

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد

 H-H 10212/12 10211/12 2/22 10222/12 10221/21 12/11 10221/11 10221/22 -2/11شاخص 

گیری کاهش و در دو در سرویس مانده گذشتههیرشمن نسبت به ماه -شاخص هرفیندال شهریوردر ماه 
ا هکه شکل نوع تمرکز بازار را در آناند ای نبودهگونهدهد. این تغییرات بهنشان می سرویس دیگر افزایش

 عوض کنند. 

 در ابزارهای پذیرش PSPبررسی عملكرد شرکت های  .2.1
در مدیریتPSP  0های ی پرداخت الکترونیک کارت0 بررسی عملکرد شرکتهای حوزهیکی از مهمترین شاخص

ای موبایلی هی پرداختی صنعت پرداخت در حوزهباشد. با توجه به آیندهپشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می
اطلاعات  یی گزارش اقتصادی شاپرک سعی شده است که علاوه بر ارائهی گذشتهشماره و اینترنتی0 از چندین

های فروشگاهی0 به ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز پرداخته شود. از این رو در در خصوص کارتخوان
-تراکنش تمی وها در هریک از ابزارهای پذیرش به تفکیک ابزارهای فعال سیساین بخش ابتدا عملکرد شرکت

 ود.شها در کارتخوان فروشگاهی توجه میطور ویژه به عملکرد آندار مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به

های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص0 سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
 دار به ازای هرپذیرش فعال سیستمی و تراکنشدر این بخش تعداد هر یک از انواع ابزار شود. پذیرش می

0 ابزار های فروشگاهیاز تعداد کارتخوان PSPهای سهم هر یک از شرکتگیرد. شرکت مورد بررسی قرار می
 . ارائه شده است 11-2 جدولر د 11مرداد و شهریور  دو ماهدر  فعال سیستمی پذیرش اینترنتی و موبایلی

ارت ی پرداخت کهای فروشگاهی فعال سیستمی شبکهدر شهریور ماه بالغ بر یک درصد از تعداد کارتخوان
ست. ا در این ریزش قابل ملاحظه "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"کشور کاسته شده است. عملکرد شرکت 

عداد ت بالاترینی دارنده عنوانبه یدرصد 12/12 کسب سهم بازار با "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت 
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یک تجارت الکترون"این شرکت پس از شرکت  .گرددهای فروشگاهی فعال سیستمی محسوب میکارتخوان
 وده است. بیشترین کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را در شهریور ماه تعریف نم "پارسیان

رین ریزش رغم ثبت بالاتها افزوده شده است. علیدر این ماه بر تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی بیشتر شرکت
از بیشترین تعداد درصدی  11/21ولیکن همچنان این شرکت با سهم بازار  "آسان پرداخت پرشین"در شرکت 

-برخی از کارتخوان ها با بازتعریفاست که برخی شرکتکند. لازم به توضیح ابزار پذیرش اینترنتی پشتیبانی می

عنوان ابزار پذیرش اینترنتی0 سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق های فروشگاهی خود به
اند. ابزارهای پذیرش فوق این امکان را برای مشتریان فراهم افزار موبایلی خود و بر بستر اینترنت نمودهنرم
پذیرنده نموده و به  QRCodeبا استفاده از نرم افزار این شرکت بر روی موبایل0 اقدام به دریافت  نمایند تامی

 انجام دهند.  CCV1آسانی پرداخت بدون کارت خود را با وارد کردن اطلاعات رمز دوم و 

غییر ت در شهریور ماه دستخوش "آسان پرداخت پرشین"بازار ابزار پذیرش موبایلی به دلیل عملکرد شرکت 
های خواناست. در ماه جاری سهم ابزارهای موبایلی این شرکت با بازتعریف تعداد زیادی از کارتشده 

 2/21طوریکه از سهم بازار ناچیز عنوان ابزار پذیرش موبایلی0 جهش قابل توجهی داشته0 بهفروشگاهی آن به
 "پرداخت ملتبه"از سویی دیگر شرکت درصدی در شهریور ماه رسیده است.  1درصد در مرداد ماه به سهم 

بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای  همچنانی خود در ابزارهای موبایلی0 با تداوم روند رو به رو رشد گذشته
 "آسان پرداخت پرشین"در اختیار دارد. همانند شرکت درصد  21/12 موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با

کور مذ های فروشگاهی شرکتبه دنبال بازتعریف تعدادی از کارتخوان همچنان رسد این افزایشنظر میبه
و  NFCعنوان ابزار پذیرش موبایلی باشد. این امر با توجه به توسعه پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فناوری به

 ها به سوی آن0 قابل انتظار است.  تغییر رویکرد برخی شرکت
  

 
 

 

یک تجارت الکترون"این شرکت پس از شرکت  .گرددهای فروشگاهی فعال سیستمی محسوب میکارتخوان
 وده است. بیشترین کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را در شهریور ماه تعریف نم "پارسیان

رین ریزش رغم ثبت بالاتها افزوده شده است. علیدر این ماه بر تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی بیشتر شرکت
از بیشترین تعداد درصدی  11/21ولیکن همچنان این شرکت با سهم بازار  "آسان پرداخت پرشین"در شرکت 

-برخی از کارتخوان ها با بازتعریفاست که برخی شرکتکند. لازم به توضیح ابزار پذیرش اینترنتی پشتیبانی می

عنوان ابزار پذیرش اینترنتی0 سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق های فروشگاهی خود به
اند. ابزارهای پذیرش فوق این امکان را برای مشتریان فراهم افزار موبایلی خود و بر بستر اینترنت نمودهنرم
پذیرنده نموده و به  QRCodeبا استفاده از نرم افزار این شرکت بر روی موبایل0 اقدام به دریافت  نمایند تامی

 انجام دهند.  CCV1آسانی پرداخت بدون کارت خود را با وارد کردن اطلاعات رمز دوم و 

غییر ت در شهریور ماه دستخوش "آسان پرداخت پرشین"بازار ابزار پذیرش موبایلی به دلیل عملکرد شرکت 
های خواناست. در ماه جاری سهم ابزارهای موبایلی این شرکت با بازتعریف تعداد زیادی از کارتشده 

 2/21طوریکه از سهم بازار ناچیز عنوان ابزار پذیرش موبایلی0 جهش قابل توجهی داشته0 بهفروشگاهی آن به
 "پرداخت ملتبه"از سویی دیگر شرکت درصدی در شهریور ماه رسیده است.  1درصد در مرداد ماه به سهم 

بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای  همچنانی خود در ابزارهای موبایلی0 با تداوم روند رو به رو رشد گذشته
 "آسان پرداخت پرشین"در اختیار دارد. همانند شرکت درصد  21/12 موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با

کور مذ های فروشگاهی شرکتبه دنبال بازتعریف تعدادی از کارتخوان همچنان رسد این افزایشنظر میبه
و  NFCعنوان ابزار پذیرش موبایلی باشد. این امر با توجه به توسعه پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فناوری به

 ها به سوی آن0 قابل انتظار است.  تغییر رویکرد برخی شرکت
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 11مرداد و شهریور –های پذیرش فعال سیستمییک از ابزار هر تعداداز  PSPمقایسه سهم هر شرکت  11-2 جدول

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

کارتخوان  تعدادسهم از 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش  تعدادسهم از 
 اینترنتی

ابزار پذیرش  تعدادسهم از 
 موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد
پرشین پرداخت آسان  1/212 1/212 2/222 771721 771921 -2/222 2/212 1/112 1/122 

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک
 1/222- 31311/ 3/1341 2/122 1/112 1/122 2/212 12/112 12/112 ملت پرداخت به
 2/212- 2/212 2/212 2/222- 2/122 2/112 1/222- 1/112 11/112 گادپاسار الکترونیک پرداخت

 2/222- 2/222 2/212 2/122 2/112 2/212 2/122 11/222 11/112 سامان الکترونیک پرداخت
 2/222 2/222 2/222 2/112 2/212 2/222 2/112 11/122 12/112 سداد الکترونیک پرداخت

 2/222 2/222 2/222 2/212 2/122 2/122 2/112- 1/112 1/212 آرین نوین پرداخت
 2/212- 2/222 2/212 2/212 1/122 1/122 2/122 12/112 12/212 انپارسی الکترونیک تجارت

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 1/122 1/112 کارت سایان
 2/222 2/212 2/212 2/222 2/212 2/212 2/112 1/112 1/122 کارت آوا فن

 2/212- 2/212 2/212 2/222 11/212 11/212 2/222 051391 051431 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/212 2/212 2/212 2/212 2/222 2/112- 1/112 1/212 آریا کارت مبنا

تغییرات شاخص سهم بازار در ابزار پذیرش اینترنتی چندان قابل  یدهد0 دامنههمانگونه که جدول بالا نشان می
فعال  های فروشگاهیدر کارتخوان "پاسارگاد الکترونیک پرداخت"با توجه به عملکرد شرکت  .ملاحظه نیست

همچنین رشد قابل  شود.درصد در این شرکت مشاهده می 1/22سیستمی0 بیشترین اختلاف با رقم منفی 
به دلیل بازتعریف ابزارهای  "آسان پرداخت پرشین"داد ابزارهای موبایلی شرکت ی سهم تعملاحظه

یده ددرصدی سهم بازار آن گر 1/12عنوان ابزار موبایلی0 سبب افزایش ها بههای فروشگاهی آنکارتخوان
های جدید صنعت و افزایش سرعت انجام تراکنش توصیف مندی از فناوریهدف این موضوع بهره است.

 ود.شمی

-راکنشت 0 ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلیهای فروشگاهیاز تعداد کارتخوان PSPهای سهم هر یک از شرکت

. در ماه جاری همسو با کاهش ارائه شده است 11-2 جدولر د 11دو ماه متوالی مرداد و شهریور در  دار
د دار نیز کاسته شده است. تنها در چنهای تراکنشهای فروشگاهی فعال سیستمی0 از کل کارتخوانکارتخوان

در این ماه همچنان  گردد0نگونه که ملاحظه میمااند. هشرکت معدود این گونه ابزارها رشد مثبت نشان داده
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بالاترین  درصد12/210دار با کسب در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت 
-فعال سیستمی و هم در کارتخوان یهای فروشگاهسهم را در اختیار دارد. این شرکت هم در تعداد کارتخوان

اف اندکی نسبت به چند شرکت دیگر0 بیشترین سهم را از آنِ خود نموده است. شرکت 0 با اختلدارهای تراکنش
حوزه  دهد. دردار بالاترین افزایش را نشان میهای تراکنشدر تعریف کارتخوان "کارت اعتباری ایران کیش"

 11/22ب کسبا  "آسان پرداخت پرشین"دار در شهریور ماه همچنان شرکت ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنش
-به"پیشی گرفته است. همچنین شرکت  هاشرکتسایر از در این زمینه  بازار ابزارهای فوق0 درصد از سهم

ها درصد از سهم بازار آن 22/11با افزایش تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی خود0 رقمی معادل با  "پرداخت ملت
ن الخصوص موبایلی اختلاف قابل ملاحظه بیو علی ی قابل توجه در ابزارهای اینترنتیدهد. نکتهرا پوشش می

 ها است.دار آنابزارهای فعال سیستمی و تراکنش

 11مرداد و شهریور –های پذیرش تراکنش داریک از ابزار هر تعداداز  PSPمقایسه سهم هر شرکت  11-2 جدول

نام شرکت ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت

کارتخوان  تعدادسهم از 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش  تعدادسهم از 
 اینترنتی

ابزار پذیرش  تعدادسهم از 
 موبایلی

 اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد اختلاف شهریور مرداد

پرشین پرداخت آسان  12/222 12/222 -2/222 271/41 271491 -2/212 2/112 2/222 -2/212 
 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 2/212 2/222 2/122 2/122 دماوند کارت الکترونیک

 2/112 41071/ 731341 2/122 11/122 11/112 2/222 12/112 12/112 ملت پرداخت به
 2/222- 2/112 2/122 2/212 2/212 2/222 2/122- 1/122 1/212 گادپاسار الکترونیک پرداخت

 2/222- 2/112 2/112 2/122 12/212 11/212 2/222 11/122 11/212 سامان الکترونیک پرداخت
 2/222 2/122 2/122 2/122- 11/212 12/222 2/112- 12/112 12/222 سداد الکترونیک پرداخت

 2/122- 1/212 1/222 2/112- 1/122 1/222 2/222- 1/122 1/112 آرین نوین پرداخت
 1/222- 1/112 2/212 2/112- 2/212 2/212 2/112- 12/112 12/122 انپارسی الکترونیک تجارت

 2/212- 2/222 2/222 2/212- 2/122 2/122 2/212- 1/112 1/112 کارت سایان
 2/122- 2/222 2/222 2/212- 2/222 2/222 2/112 1/122 1/112 کارت آوا فن

 2/222- 1/112 1/122 2/122 2/112 2/222 2/112 051971 051171 کیش ایران اعتباری کارت
 2/222 2/222 2/222 2/212 1/222 1/212 2/212 1/112 1/122 آریا کارت مبنا

 
 

 

ت. در صورت نگرفته اسدار تراکنش کارتخوان فروشگاهی در سهم یتغییر قابل توجهبا توجه به جدول فوق0 
 مواجه شده است.سهم خود درصدی در  2/11تنها با افزایش  "کارت اعتباری ایران کیش"این بازار شرکت 

درصدی  2/12رشد دار خود در سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"شرکت 
 دارموبایلی تراکنشدرصدی در ابزارهای پذیرش  2/11نیز با افزایش سهم  "پرداخت ملتبه"شرکت  دهد.میرا 

  است. همراه بوده

 های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای بررسی عملكرد شرکت .2.9
ای نسبت به سایر ابزارهای ها اهمیت ویژهتراکنش 12کارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و مبلغ

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

های فروشگاهی در صنعت پرداخت کشور به دلیل سهم بالای تعدادی و مبلغی با توجه به اهمیت کارتخوان
ها در این ابزار انجام شده و با محاسبه شاخص اثربخشی ای در عملکرد شرکتها0 مطالعهها در تراکنشآن
ابتدا سهم هر گیرد. برای این منظور ورد بررسی قرار میها ماین ابزارها توسط شرکتتوزیع ی نحوه ها0آن

 PSPهای کارتخوان فروشگاهی و سهم هر شرکت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنش
اثربخشی  گرفته وهای فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار از کل تعداد ابزار کارتخوان
شوری بعد ک درها یک از آن برای هر دارو کارتخوان فروشگاهی تراکنش سیستمی کارتخوان فروشگاهی فعال
تراکنش و های کمآمار کارتخوان جویی ازبا بهره در پایان است. گیری و تحلیل شدهو نیز در بعد استانی اندازه

 .خواهد شدبررسی  هااین نوع کارتخوان عملکرد هر شرکت در خصوصPSP 0های شرکت فاقد تراکنش مالی
 

 

                                                 

 
درصد بوده که نزدیک به  021 رقمی در حدود 11های شبکه پرداخت در شهریور های کارتخوان فروشگاهی از کل تراکنشتعداد تراکنش 12

 درصد از مبالغ تراکنش های این شبکه را جابجا می نماید. 11
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ت. در صورت نگرفته اسدار تراکنش کارتخوان فروشگاهی در سهم یتغییر قابل توجهبا توجه به جدول فوق0 
 مواجه شده است.سهم خود درصدی در  2/11تنها با افزایش  "کارت اعتباری ایران کیش"این بازار شرکت 

درصدی  2/12رشد دار خود در سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"شرکت 
 دارموبایلی تراکنشدرصدی در ابزارهای پذیرش  2/11نیز با افزایش سهم  "پرداخت ملتبه"شرکت  دهد.میرا 

  است. همراه بوده

 های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای بررسی عملكرد شرکت .2.9
ای نسبت به سایر ابزارهای ها اهمیت ویژهتراکنش 12کارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و مبلغ

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

های فروشگاهی در صنعت پرداخت کشور به دلیل سهم بالای تعدادی و مبلغی با توجه به اهمیت کارتخوان
ها در این ابزار انجام شده و با محاسبه شاخص اثربخشی ای در عملکرد شرکتها0 مطالعهها در تراکنشآن
ابتدا سهم هر گیرد. برای این منظور ورد بررسی قرار میها ماین ابزارها توسط شرکتتوزیع ی نحوه ها0آن

 PSPهای کارتخوان فروشگاهی و سهم هر شرکت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنش
اثربخشی  گرفته وهای فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار از کل تعداد ابزار کارتخوان
شوری بعد ک درها یک از آن برای هر دارو کارتخوان فروشگاهی تراکنش سیستمی کارتخوان فروشگاهی فعال
تراکنش و های کمآمار کارتخوان جویی ازبا بهره در پایان است. گیری و تحلیل شدهو نیز در بعد استانی اندازه

 .خواهد شدبررسی  هااین نوع کارتخوان عملکرد هر شرکت در خصوصPSP 0های شرکت فاقد تراکنش مالی
 

 

                                                 

 
درصد بوده که نزدیک به  021 رقمی در حدود 11های شبکه پرداخت در شهریور های کارتخوان فروشگاهی از کل تراکنشتعداد تراکنش 12

 درصد از مبالغ تراکنش های این شبکه را جابجا می نماید. 11
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های از تعداد تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت .2.9.1
 های کشورکارتخوان فروشگاهی در استان

 ورهای کشهای فروشگاهی به تفکیک استانهای کارتخواناز تعداد تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت
های شرکتگردد0 در مجموع همانگونه که ملاحظه میاست. ارائه شده 12-2جدول  در 1211ماه  شهریوردر 
بیشترین سهم از تعداد  "آسان پرداخت پرشین"و  "سامان الکترونیک پرداخت" 0"ملت پرداختبه"

ریبا در تق "پرداخت ملتبه"شرکت  .اندداشتههای کشور نهای کارتخوان فروشگاهی را در اکثر استاتراکنش
 ماید.نهای کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی میها از تراکنشها0 با اختلاف نسبت به سایر شرکتتمام استان

 1211شهریور  -فروشگاهی به تفکیک استان تخوانهای کاراز تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 
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 1/212 1/122 1/222 1/212 11/112 1/122 2/222 11/212 1/212 291071 2/222 12/112 شرقی آذربایجان

 1/212 12/222 2/112 1/112 11/122 1/112 1/122 12/212 1/122 251341 2/212 12/112 آذربایجان غربی

 1/122 12/212 2/222 1/122 1/122 2/112 2/212 12/222 2/112 2/12/1 2/222 12/122 اردبیل

 1/212 1/122 2/112 2/112 11/212 2/212 12/222 11/122 2/122 291301 2/222 11/112 اصفهان

 2/122 1/122 2/112 1/122 11/212 1/112 1/112 12/212 1/212 291231 2/122 12/122 البرز

 2/112 11/222 2/212 1/222 1/212 1/222 1/112 1/112 1/222 931121 2/222 11/212 ایلام

 1/122 12/222 1/222 1/212 11/222 1/112 2/222 12/112 1/222 291351 2/222 11/112 بوشهر

 2/222 2/122 2/122 1/122 12/212 1/122 2/222 291911 1/122 11/212 2/122 2/212 تهران

 چهارمحال
 وبختیاری

12/222 2/222 201341 2/122 11/122 12/222 2/112 11/112 1/222 1/112 1/222 1/112 

 1/222 1/112 2/112 1/212 12/222 1/222 1/122 12/122 2/222 991241 2/212 12/222 خراسان جنوبی

 1/122 12/212 2/122 2/122 11/222 2/212 1/122 11/122 2/212 031731 2/122 12/222 خراسان رضوی

 1/122 11/212 2/212 1/122 12/212 2/112 1/112 12/222 1/222 2/19/1 2/222 12/212 خراسان شمالی
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 2/222 12/212 1/212 1/212 11/112 1/122 2/112 12/222 1/212 201441 2/222 11/122 خوزستان

 1/222 11/112 2/222 1/212 11/212 2/122 1/212 12/122 2/222 951571 2/212 12/212 زنجان

 1/222 11/112 2/122 1/222 2/122 1/122 1/212 12/112 1/212 271501 2/222 11/222 سمنان

 1/212 12/122 2/112 1/122 2/212 2/222 11/212 911411 1/112 11/112 2/212 12/112 انوبلوچستسیستان

 2/112 1/212 2/222 1/222 11/222 1/222 1/222 12/122 2/212 291471 2/212 11/222 فارس

 1/122 12/222 2/222 1/212 11/122 1/112 1/222 11/212 2/222 231071 2/212 12/212 قزوین

 2/112 1/222 2/112 1/222 11/122 2/212 2/212 11/222 1/112 231191 2/212 11/122 قم

 2/222 1/122 2/222 1/122 2/122 1/212 1/122 271/71 2/112 12/212 2/222 11/222 کردستان

 2/112 2/222 1/122 2/112 12/122 2/222 1/112 12/222 1/112 12/212 2/112 2/1221 کرمان

 1/122 12/122 1/112 1/212 11/122 2/212 2/222 11/212 2/212 221501 2/222 12/222 کرمانشاه

 2/222 1/222 1/112 2/122 1/212 2/212 2/112 11/112 2/222 2/13/1 2/222 11/122 دوبویراحمکهگیلویه

 1/222 2/112 2/122 1/212 12/212 1/222 1/112 12/222 2/212 201991 2/222 11/122 گلستان

 1/122 11/222 1/122 1/112 11/122 1/122 12/122 12/122 2/122 071731 2/122 11/222 گیلان

 2/212 12/212 2/122 1/112 11/112 2/122 1/112 11/112 2/212 221041 2/222 11/222 لرستان

 1/212 11/212 2/212 1/122 12/222 1/122 1/112 12/122 1/212 221/51 2/212 11/222 مازندران

 1/222 1/122 2/122 1/222 11/122 2/212 1/122 291511 2/122 11/222 2/222 12/112 مرکزی

 1/122 1/112 2/122 1/212 11/122 2/222 2/222 12/212 1/122 231191 2/212 11/212 هرمزگان

 2/222 12/222 1/112 1/122 11/122 2/122 2/212 12/122 2/212 0311/1 1/222 11/222 همدان

 1/122 11/112 2/222 1/112 11/122 2/222 2/122 12/222 1/112 251/71 2/212 2/222 یزد

ور های کشهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت
 به تصویر کشیده شده است.  2-2شکل در  1211 شهریوربرای 
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 2/222 12/212 1/212 1/212 11/112 1/122 2/112 12/222 1/212 201441 2/222 11/122 خوزستان

 1/222 11/112 2/222 1/212 11/212 2/122 1/212 12/122 2/222 951571 2/212 12/212 زنجان

 1/222 11/112 2/122 1/222 2/122 1/122 1/212 12/112 1/212 271501 2/222 11/222 سمنان

 1/212 12/122 2/112 1/122 2/212 2/222 11/212 911411 1/112 11/112 2/212 12/112 انوبلوچستسیستان

 2/112 1/212 2/222 1/222 11/222 1/222 1/222 12/122 2/212 291471 2/212 11/222 فارس

 1/122 12/222 2/222 1/212 11/122 1/112 1/222 11/212 2/222 231071 2/212 12/212 قزوین

 2/112 1/222 2/112 1/222 11/122 2/212 2/212 11/222 1/112 231191 2/212 11/122 قم

 2/222 1/122 2/222 1/122 2/122 1/212 1/122 271/71 2/112 12/212 2/222 11/222 کردستان

 2/112 2/222 1/122 2/112 12/122 2/222 1/112 12/222 1/112 12/212 2/112 2/1221 کرمان

 1/122 12/122 1/112 1/212 11/122 2/212 2/222 11/212 2/212 221501 2/222 12/222 کرمانشاه

 2/222 1/222 1/112 2/122 1/212 2/212 2/112 11/112 2/222 2/13/1 2/222 11/122 دوبویراحمکهگیلویه

 1/222 2/112 2/122 1/212 12/212 1/222 1/112 12/222 2/212 201991 2/222 11/122 گلستان

 1/122 11/222 1/122 1/112 11/122 1/122 12/122 12/122 2/122 071731 2/122 11/222 گیلان

 2/212 12/212 2/122 1/112 11/112 2/122 1/112 11/112 2/212 221041 2/222 11/222 لرستان

 1/212 11/212 2/212 1/122 12/222 1/122 1/112 12/122 1/212 221/51 2/212 11/222 مازندران

 1/222 1/122 2/122 1/222 11/122 2/212 1/122 291511 2/122 11/222 2/222 12/112 مرکزی

 1/122 1/112 2/122 1/212 11/122 2/222 2/222 12/212 1/122 231191 2/212 11/212 هرمزگان

 2/222 12/222 1/112 1/122 11/122 2/122 2/212 12/122 2/212 0311/1 1/222 11/222 همدان

 1/122 11/112 2/222 1/112 11/122 2/222 2/122 12/222 1/112 251/71 2/212 2/222 یزد

ور های کشهای کارتخوان فروشگاهی به تفکیک استاناز تعداد تراکنش PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت
 به تصویر کشیده شده است.  2-2شکل در  1211 شهریوربرای 
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 1211شهریور  -هااستانوان فروشگاهی به تفکیک های کارتخاز تعداد تراکنش PSPسهم بازاری هر شرکت  2-2شکل 

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال وبختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت پرداخت الكترونیک سامان آسان پرداخت پرشین
تجارت الكترونیک پارسیان کارت اعتباری ایران کیش پرداخت الكترونیک سداد
پرداخت الكترونیک پاسارگاد فن آوا کارت سایان کارت
مبنا کارت آریا پرداخت نوین آرین الكترونیک کارت دماوند

 
 

 

از تعداد کارتخوان  PSPهای سهم هر یک از شرکت .2.9.1
 های کشورفروشگاهی فعال سیستمی در استان

فروشگاهی فعال  از تعداد ابزار کارتخوان PSPهای در این بخش به بررسی اطلاعات سهم هر یک از شرکت
از  PSPسهم بازار هر شرکت اطلاعات  12-2جدول  شود.های کشور پرداخته میسیستمی در هر یک از استان

 دهد.نشان می 1211شهریور برای تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان را 

و  "ارسیانتجارت الکترونیک پ"0 "کارت اعتباری ایران کیش" هایشرکتگردد همانگونه که مشاهده می
این امر  اند.های کشور داشتهبه ترتیب بیشترین سهم از بازار را از این منظر در اکثر استان "پرداخت ملتبه"

 قابل انتظار است. های فعال سیستمیدر پشتیبانی از تعداد کارتخوان PSPهای به میزان شرکتبا توجه 

 1211شهریور  -هی فعال سیستمی به تفکیک استاناز تعداد ابزار کارتخوان فروشگا PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 
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 آذربایجان
 1/222 041/41 2/222 2/122 11/122 1/122 11/212 12/122 12/212 12/112 2/222 2/222 شرقی

آذربایجان 
 غربی

11/222 2/222 11/122 11/112 12/222 2/112 1/122 12/222 1/112 1/212 051571 1/112 

 1/122 071491 1/112 1/212 11/112 1/212 12/222 11/212 1/122 12/212 2/222 11/112 اردبیل

 1/212 12/212 1/112 1/112 051221 1/212 12/222 12/212 12/212 11/122 2/112 1/112 اصفهان

 1/212 051771 1/112 1/212 12/122 2/112 1/112 12/222 11/112 11/112 2/222 1/212 البرز

 1/222 211191 2/112 2/212 11/112 1/222 12/222 2/122 2/222 11/212 2/222 1/112 ایلام

 2/112 071971 1/212 1/222 12/212 1/222 1/122 12/212 2/212 12/212 2/212 11/212 بوشهر

 1/222 071031 1/122 1/122 12/122 1/222 12/212 11/122 11/112 12/112 2/112 1/212 تهران

چهارمحال 
 2/222 11/122 2/222 2/222 12/222 2/122 11/112 12/222 1/112 11/122 2/212 041/01 وبختیاری
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از تعداد کارتخوان  PSPهای سهم هر یک از شرکت .2.9.1
 های کشورفروشگاهی فعال سیستمی در استان

فروشگاهی فعال  از تعداد ابزار کارتخوان PSPهای در این بخش به بررسی اطلاعات سهم هر یک از شرکت
از  PSPسهم بازار هر شرکت اطلاعات  12-2جدول  شود.های کشور پرداخته میسیستمی در هر یک از استان

 دهد.نشان می 1211شهریور برای تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر استان را 

و  "ارسیانتجارت الکترونیک پ"0 "کارت اعتباری ایران کیش" هایشرکتگردد همانگونه که مشاهده می
این امر  اند.های کشور داشتهبه ترتیب بیشترین سهم از بازار را از این منظر در اکثر استان "پرداخت ملتبه"

 قابل انتظار است. های فعال سیستمیدر پشتیبانی از تعداد کارتخوان PSPهای به میزان شرکتبا توجه 

 1211شهریور  -هی فعال سیستمی به تفکیک استاناز تعداد ابزار کارتخوان فروشگا PSPسهم بازار هر شرکت 12-2جدول 
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 آذربایجان
 1/222 041/41 2/222 2/122 11/122 1/122 11/212 12/122 12/212 12/112 2/222 2/222 شرقی

آذربایجان 
 غربی

11/222 2/222 11/122 11/112 12/222 2/112 1/122 12/222 1/112 1/212 051571 1/112 

 1/122 071491 1/112 1/212 11/112 1/212 12/222 11/212 1/122 12/212 2/222 11/112 اردبیل

 1/212 12/212 1/112 1/112 051221 1/212 12/222 12/212 12/212 11/122 2/112 1/112 اصفهان

 1/212 051771 1/112 1/212 12/122 2/112 1/112 12/222 11/112 11/112 2/222 1/212 البرز

 1/222 211191 2/112 2/212 11/112 1/222 12/222 2/122 2/222 11/212 2/222 1/112 ایلام

 2/112 071971 1/212 1/222 12/212 1/222 1/122 12/212 2/212 12/212 2/212 11/212 بوشهر

 1/222 071031 1/122 1/122 12/122 1/222 12/212 11/122 11/112 12/112 2/112 1/212 تهران

چهارمحال 
 2/222 11/122 2/222 2/222 12/222 2/122 11/112 12/222 1/112 11/122 2/212 041/01 وبختیاری
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خراسان 
 جنوبی

11/212 2/212 12/222 1/112 1/222 12/222 1/222 12/212 2/122 2/122 071571 1/222 

خراسان 
 رضوی

2/122 2/212 12/112 1/122 11/222 11/222 2/222 12/212 1/212 1/122 0/1531 1/122 

خراسان 
 شمالی

2/212 2/212 12/222 2/222 11/112 12/222 1/112 12/112 2/212 2/112 0/1941 2/122 

 1/212 211221 2/212 1/212 12/212 1/222 12/222 12/112 1/122 12/112 2/222 1/112 خوزستان

 1/222 0719/1 2/212 1/122 12/122 1/122 12/112 11/112 12/112 11/222 2/222 2/222 زنجان

 2/122 0714/1 2/112 1/112 11/112 1/222 11/112 12/112 2/212 12/122 2/212 11/222 سمنان

سیستان 
 1/122 12/122 2/222 1/112 2/122 2/212 12/122 291431 2/112 12/212 2/212 12/112 وبلوچستان

12/12 1/222 12/212 2/212 11/122 12/112 2/222 12/112 2/212 11/112 فارس
% 

091321 1/112 

 1/222 071941 2/212 1/112 12/212 1/122 1/222 12/122 2/222 12/122 2/212 12/122 قزوین

 1/222 12/112 1/212 1/212 051351 2/122 12/122 12/212 11/112 12/112 2/212 2/212 قم

 1/112 12/222 2/122 1/212 11/112 2/222 1/112 201011 2/112 12/122 2/222 2/212 کردستان

 1/112 11/112 2/122 1/222 11/112 1/222 12/212 12/112 1/122 11/212 2/122 031321 کرمان

 1/222 211101 1/222 1/222 12/222 2/122 11/222 11/122 1/212 11/212 2/222 2/212 کرمانشاه

-کهگیلویه
 1/122 11/112 1/222 2/122 11/122 2/122 2/122 11/222 11/212 071931 2/222 12/122 وبویراحمد

 1/222 11/122 2/112 1/112 071331 1/122 11/122 11/212 1/222 11/112 2/122 12/122 گلستان

 1/112 0710/1 2/222 1/222 12/122 1/212 11/212 11/212 11/222 1/212 2/212 2/212 گیلان

 1/222 051/91 1/212 1/222 12/212 2/212 11/222 12/212 1/122 11/212 2/212 2/122 لرستان

 1/222 071041 1/222 1/222 12/212 1/112 11/222 11/122 11/212 1/212 2/112 1/222 مازندران

 1/212 11/122 2/112 1/122 12/212 1/122 11/112 071901 1/212 11/222 2/122 12/112 مرکزی

 1/212 12/122 2/222 1/222 211101 1/222 1/222 12/112 1/212 11/212 2/212 11/112 هرمزگان
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 1/212 11/212 2/122 1/122 211541 2/112 11/112 11/222 2/212 12/112 2/222 2/222 همدان

 2/222 031711 2/112 1/222 11/122 1/222 11/122 12/112 1/212 11/112 2/112 1/122 یزد

 

از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت 1-2شکل 
 کشد.را به تصویر می 1211شهریور برای دوره های کشور را یک از استان
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 1/212 11/212 2/122 1/122 211541 2/112 11/112 11/222 2/212 12/112 2/222 2/222 همدان

 2/222 031711 2/112 1/222 11/122 1/222 11/122 12/112 1/212 11/112 2/112 1/122 یزد

 

از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  PSPهای سهم بازار هر یک از شرکت 1-2شکل 
 کشد.را به تصویر می 1211شهریور برای دوره های کشور را یک از استان
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 1211شهریور  -هاهی فعال سیستمی در هر استاناز تعداد ابزار کارتخوان فروشگا PSPسهم بازاری هر شرکت  1-2شکل 

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

کارت اعتباری ایران کیش تجارت الكترونیک پارسیان به پرداخت ملت
پرداخت الكترونیک سامان پرداخت الكترونیک سداد آسان پرداخت پرشین
پرداخت الكترونیک پاسارگاد فن آوا کارت مبنا کارت آریا
سایان کارت پرداخت نوین آرین الكترونیک کارت دماوند

 
 

 

شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در  .2.9.9
 بعد کشوری

نده توانند تعیین کنکنار یکدیگر میهای آن در های فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوان
اثربخشی  توان شاخصمیبرای این منظور د که نها باشعملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت

 فعال سیستمی را تعریف نمود. فروشگاهی کارتخوان

ز ابزار اهای کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت سهم هر شرکت از تراکنش این شاخص بیانگر نسبت 
های یک شرکت در شبکه پرداخت میزان اثربخشی کارتخوان . عدد حاصل12کارتخوان فروشگاهی است

اقع است. در و هاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان بیانگر و مقدار آن  دهدالکترونیک را نشان می
به  قیقاآن شرکت توانسته است دبدین معنی است که  0باشد یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه 

 باشدبالاتر از یک مقدار شاخص  چنانچهو  به دست آورد هااز بازار تراکنش 0اندازه سهمی که در ابزارها دارد
توان چنین میبنابراین  .است 0 موفق به جذب تراکنش شدهابزارها دارداز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی

را بررسی  PSPهای های شرکتشگاهی0 کارایی توزیع کارتخوانشاخص اثربخشی کارتخوان فروگفت که 
ذب ای جها بربا جایابی مناسب کارتخوان بایستمیها به سبب کاراتر بودن توزیع0 شرکتاز این رو نموده و 
 بخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.های بیشتر0 شاخص اثرتراکنش

 PSPهای های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 12-2جدول در 
 محاسبه شده است. 1211شهریور در 

  

                                                 

 
 است که نسبت به کل نرمالایز شده است. هر شرکت کارتخوان فروشگاهیاخص به عبارتی همان متوسط تراکنش این ش 12
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شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در  .2.9.9
 بعد کشوری

نده توانند تعیین کنکنار یکدیگر میهای آن در های فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوان
اثربخشی  توان شاخصمیبرای این منظور د که نها باشعملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت

 فعال سیستمی را تعریف نمود. فروشگاهی کارتخوان

ز ابزار اهای کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت سهم هر شرکت از تراکنش این شاخص بیانگر نسبت 
های یک شرکت در شبکه پرداخت میزان اثربخشی کارتخوان . عدد حاصل12کارتخوان فروشگاهی است

اقع است. در و هاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان بیانگر و مقدار آن  دهدالکترونیک را نشان می
به  قیقاآن شرکت توانسته است دبدین معنی است که  0باشد یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه 

 باشدبالاتر از یک مقدار شاخص  چنانچهو  به دست آورد هااز بازار تراکنش 0اندازه سهمی که در ابزارها دارد
توان چنین میبنابراین  .است 0 موفق به جذب تراکنش شدهابزارها دارداز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی

را بررسی  PSPهای های شرکتشگاهی0 کارایی توزیع کارتخوانشاخص اثربخشی کارتخوان فروگفت که 
ذب ای جها بربا جایابی مناسب کارتخوان بایستمیها به سبب کاراتر بودن توزیع0 شرکتاز این رو نموده و 
 بخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.های بیشتر0 شاخص اثرتراکنش

 PSPهای های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 12-2جدول در 
 محاسبه شده است. 1211شهریور در 

  

                                                 

 
 است که نسبت به کل نرمالایز شده است. هر شرکت کارتخوان فروشگاهیاخص به عبارتی همان متوسط تراکنش این ش 12
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 1211شهریور  -فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت هایاثربخشی کارتخوان شاخص 12-2جدول 

 شرکت
 کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

اثربخشی کارتخوان 
ی هاسهم از کل تراکنش فروشگاهی فعال سیستمی

 سهم از کل تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی

 01425 1/212 12/212 آسان پرداخت پرشین

 2/222 2/122 2/112 دماوند الکترونیک کارت

 01772 12/112 12/122 به پرداخت ملت

 2/222 1/112 2/112 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 01939 11/222 11/222 پرداخت الکترونیک سامان

 2/112 11/122 1/212 پرداخت الکترونیک سداد

 2/121 1/112 1/222 پرداخت نوین آرین

 2/111 12/112 12/212 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/112 1/122 1/212 سایان کارت

 2/121 1/112 2/222 فن آوا کارت

 2/122 12/122 1/122 کارت اعتباری ایران کیش

 2/221 1/112 1/112 مبنا کارت آریا

ه ب "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"0 "پرداخت ملتبه"در شهریور ماه سه شرکت 
این  هب . دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشیاندرقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته

از  هایشاناز سهم تعداد کارتخوانها بیشتر ها بر روی کارتخوانهای این شرکتمعناست که جذب تراکنش
ها به های فروشگاهی این شرکتتوزیع کارتخوانهای کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه کل کارتخوان

اه به دلیل در این م اند.تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشگونه
-تراکنش در مقابل ریزش "تجارت الکترونیک پارسیان"های فعال سیستمی شرکت رشد مثبت تعداد کارتخوان

ن0 شاخص اثربخشی در این شرکت با کاهش مواجه شده و رقمی کمتر از یک را نشان های کارتخوان آ
 دهد.می

 برای دو ماه  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت شاخص اثربخشی کارتخوان 11-2جدول در 
 اند.با یکدیگر مقایسه شده 11متوالی مرداد و شهریور 

 
 

 

 11مرداد و شهریور –روشگاهی فعال سیستمی هر شرکت های فاثربخشی کارتخوان مقایسه شاخص 11-2جدول 

 شرکت

های فروشگاهی فعال اثربخشی کارتخوان
 اختلاف سیستمی

 شهریور مرداد

 2/212- 01425 01493 آسان پرداخت پرشین

 2/212 2/222 2/221 الکترونیک کارت دماوند

 2/221 01772 01779 به پرداخت ملت

 2/211 2/222 2/211 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/211- 01939 01407 پرداخت الکترونیک سامان

 2/212- 2/112 2/122 پرداخت الکترونیک سداد

 2/212 2/121 2/122 پرداخت نوین آرین

 2/222- 2/111 01151 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/211- 2/112 2/121 سایان کارت

 2/211- 2/121 2/112 فن آوا کارت

 2/221- 2/122 2/112 کارت اعتباری ایران کیش

 2/222 2/221 2/222 مبنا کارت آریا

 های فروشگاهی فعال سیستمیشود0 میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهمانگونه که در جدول بالا مشاهده می
هم توجه به متغیر بودن روند رشد سنسبت به ماه گذشته تغییرات چندانی نداشته است. با  11در شهریور ماه 
ا0 هها نسبت به سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی آنهای فروشگاهی شرکتهای کارتخوانتعدادی تراکنش

ممکن است دچار کاهش و یا افزایش شده باشد. جدول فوق  PSPهای شاخص مذکور در هریک از شرکت
را داشته  بالاترین تغییر 2/212 عددی برابر بابا  "دماوندالکترونیک کارت "دهد که اثربخشی شرکت نشان می

 است. 

های آن در کنار یکدیگر های فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوانهمانگونه که ذکر شد 
نکته حایز  ارائه دهند. را PSPی هاشرکتهر یک از توزیع مناسب این ابزارها توسط تصویر خوبی از توانند می
های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند. ی شاپرک کارتخوانیت این است که در شبکهاهم
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 11مرداد و شهریور –روشگاهی فعال سیستمی هر شرکت های فاثربخشی کارتخوان مقایسه شاخص 11-2جدول 

 شرکت

های فروشگاهی فعال اثربخشی کارتخوان
 اختلاف سیستمی

 شهریور مرداد

 2/212- 01425 01493 آسان پرداخت پرشین

 2/212 2/222 2/221 الکترونیک کارت دماوند

 2/221 01772 01779 به پرداخت ملت

 2/211 2/222 2/211 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/211- 01939 01407 پرداخت الکترونیک سامان

 2/212- 2/112 2/122 پرداخت الکترونیک سداد

 2/212 2/121 2/122 پرداخت نوین آرین

 2/222- 2/111 01151 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/211- 2/112 2/121 سایان کارت

 2/211- 2/121 2/112 فن آوا کارت

 2/221- 2/122 2/112 کارت اعتباری ایران کیش

 2/222 2/221 2/222 مبنا کارت آریا

 های فروشگاهی فعال سیستمیشود0 میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهمانگونه که در جدول بالا مشاهده می
هم توجه به متغیر بودن روند رشد سنسبت به ماه گذشته تغییرات چندانی نداشته است. با  11در شهریور ماه 
ا0 هها نسبت به سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی آنهای فروشگاهی شرکتهای کارتخوانتعدادی تراکنش

ممکن است دچار کاهش و یا افزایش شده باشد. جدول فوق  PSPهای شاخص مذکور در هریک از شرکت
را داشته  بالاترین تغییر 2/212 عددی برابر بابا  "دماوندالکترونیک کارت "دهد که اثربخشی شرکت نشان می

 است. 

های آن در کنار یکدیگر های فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوانهمانگونه که ذکر شد 
نکته حایز  ارائه دهند. را PSPی هاشرکتهر یک از توزیع مناسب این ابزارها توسط تصویر خوبی از توانند می
های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند. ی شاپرک کارتخوانیت این است که در شبکهاهم
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 ی پرداختها وارد شبکهها در شبکه فعال است ولیکن تراکنشی از سوی آنبه این معنا که وضعیت آن
 است.نشده

 فصیل بررسی گردید. در این بخشهای فروشگاهی در بالا به تها در کل کارتخواناثربخشی هریک از شرکت 
میزان در کشور و همچنین بررسی  12دارهای فروشگاهی تراکنشی جایابی کارتخوانی نحوهمنظور مشاهدهبه

 های کارتخوان فروشگاهی0 شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنشهاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنش
عنوان شاخص تعریف شده و به دار بازفروشگاهی تراکنش هایها از تعداد کارتخوانهر شرکت به سهم آن

 گردد. دار ارائه میهای فروشگاهی تراکنشاثربخشی کارتخوان

ت بدین معنی است که آن شرکت توانسته اس 0باشد یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه در واقع 
 مقدار شاخص چنانچهو  آورد دستبه هابازار تراکنش از 0دارد داری تراکنشبه اندازه سهمی که در ابزارها دقیقا

 .ستا 0 موفق به جذب تراکنش شدهدارد ی مزبورابزارهااز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی باشدبالاتر از یک 
های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جدول زیر همچنین0 شاخص اثربخشی کارتخوان

 نماید. محاسبه و ارائه می 11ماه دار در شهریور تراکنش
  

                                                 

 
 با حداقل یک تراکنش در ماه. 12

 
 

 

 1211شهریور  –دار هر شرکت تراکنش های فروشگاهی اثربخشی کارتخوان شاخص 11-2 جدول

 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  دارتراکنشکارتخوان فروشگاهی 

ی هاسهم از کل تراکنش دارتراکنشفروشگاهی 
 کارتخوان فروشگاهی

 سهم از کل تعداد
 ابزار

 01901 12/222 12/212 آسان پرداخت پرشین

 2/112 2/122 2/112 الکترونیک کارت دماوند

 01742 12/112 12/122 به پرداخت ملت

 2/111 1/122 2/112 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 01941 11/122 11/222 پرداخت الکترونیک سامان

 2/122 12/112 1/212 الکترونیک سدادپرداخت 

 2/122 1/122 1/222 پرداخت نوین آرین

 01192 12/112 12/212 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/121 1/112 1/212 سایان کارت

 2/112 1/122 2/222 فن آوا کارت

 2/112 12/212 1/122 کارت اعتباری ایران کیش

 2/222 1/112 1/112 مبنا کارت آریا

اخت پرد"0 "ملت پرداختبه"های دار علاوه بر شرکتهای فروشگاهی تراکنششاخص اثربخشی کارتخوان در
الاتر از ب نیز به عددی "تجارت الکترونیک پارسیان"0 شرکت "آسان پرداخت پرشین"و  "الکترونیک سامان

دار راکنشی تهاکارتخوانها بر روی های این شرکتکه جذب تراکنشاست. این بدین معناست دست یافتهیک 
ه کشور بوده است. به عبارت دیگر نحو دارتراکنش هایهایشان از کل کارتخواناز سهم تعداد کارتخوانبیشتر 

ت سایر ها به نسبکه در جذب بیشتر تراکنشای بوده ها به گونههی این شرکتهای فروشگاتوزیع کارتخوان
  اند.تر عمل نمودهها موفقشرکت

برای دو  PSPهر شرکت  دارتراکنشهای فروشگاهی شاخص اثربخشی کارتخوان 12-2جدول  ر ادامه درد
 اند.با یکدیگر مقایسه شده 11متوالی مرداد و شهریور  ماه
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 ی پرداختها وارد شبکهها در شبکه فعال است ولیکن تراکنشی از سوی آنبه این معنا که وضعیت آن
 است.نشده

 فصیل بررسی گردید. در این بخشهای فروشگاهی در بالا به تها در کل کارتخواناثربخشی هریک از شرکت 
میزان در کشور و همچنین بررسی  12دارهای فروشگاهی تراکنشی جایابی کارتخوانی نحوهمنظور مشاهدهبه

 های کارتخوان فروشگاهی0 شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنشهاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنش
عنوان شاخص تعریف شده و به دار بازفروشگاهی تراکنش هایها از تعداد کارتخوانهر شرکت به سهم آن

 گردد. دار ارائه میهای فروشگاهی تراکنشاثربخشی کارتخوان

ت بدین معنی است که آن شرکت توانسته اس 0باشد یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه در واقع 
 مقدار شاخص چنانچهو  آورد دستبه هابازار تراکنش از 0دارد داری تراکنشبه اندازه سهمی که در ابزارها دقیقا

 .ستا 0 موفق به جذب تراکنش شدهدارد ی مزبورابزارهااز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی باشدبالاتر از یک 
های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جدول زیر همچنین0 شاخص اثربخشی کارتخوان

 نماید. محاسبه و ارائه می 11ماه دار در شهریور تراکنش
  

                                                 

 
 با حداقل یک تراکنش در ماه. 12

 
 

 

 1211شهریور  –دار هر شرکت تراکنش های فروشگاهی اثربخشی کارتخوان شاخص 11-2 جدول

 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  دارتراکنشکارتخوان فروشگاهی 

ی هاسهم از کل تراکنش دارتراکنشفروشگاهی 
 کارتخوان فروشگاهی

 سهم از کل تعداد
 ابزار

 01901 12/222 12/212 آسان پرداخت پرشین

 2/112 2/122 2/112 الکترونیک کارت دماوند

 01742 12/112 12/122 به پرداخت ملت

 2/111 1/122 2/112 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 01941 11/122 11/222 پرداخت الکترونیک سامان

 2/122 12/112 1/212 الکترونیک سدادپرداخت 

 2/122 1/122 1/222 پرداخت نوین آرین

 01192 12/112 12/212 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/121 1/112 1/212 سایان کارت

 2/112 1/122 2/222 فن آوا کارت

 2/112 12/212 1/122 کارت اعتباری ایران کیش

 2/222 1/112 1/112 مبنا کارت آریا

اخت پرد"0 "ملت پرداختبه"های دار علاوه بر شرکتهای فروشگاهی تراکنششاخص اثربخشی کارتخوان در
الاتر از ب نیز به عددی "تجارت الکترونیک پارسیان"0 شرکت "آسان پرداخت پرشین"و  "الکترونیک سامان

دار راکنشی تهاکارتخوانها بر روی های این شرکتکه جذب تراکنشاست. این بدین معناست دست یافتهیک 
ه کشور بوده است. به عبارت دیگر نحو دارتراکنش هایهایشان از کل کارتخواناز سهم تعداد کارتخوانبیشتر 

ت سایر ها به نسبکه در جذب بیشتر تراکنشای بوده ها به گونههی این شرکتهای فروشگاتوزیع کارتخوان
  اند.تر عمل نمودهها موفقشرکت

برای دو  PSPهر شرکت  دارتراکنشهای فروشگاهی شاخص اثربخشی کارتخوان 12-2جدول  ر ادامه درد
 اند.با یکدیگر مقایسه شده 11متوالی مرداد و شهریور  ماه

  



100

 
 

 

 11مرداد و شهریور –روشگاهی تراکنش دار هر شرکت های فاثربخشی کارتخوان مقایسه شاخص 12-2جدول 

 شرکت

های فروشگاهی اثربخشی کارتخوان
 اختلاف دارتراکنش

 شهریور مرداد

 2/221 01901 /0191 آسان پرداخت پرشین

 2/212 2/112 2/221 الکترونیک کارت دماوند

 2/222 01742 01797 به پرداخت ملت

 2/221- 2/111 2/112 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 2/222- 01941 01945 پرداخت الکترونیک سامان

 2/222 2/122 2/111 پرداخت الکترونیک سداد

 2/211 2/122 2/121 پرداخت نوین آرین

 2/221- 01192 01199 تجارت الکترونیک پارسیان

 2/221- 2/121 2/121 سایان کارت

 2/222- 2/112 2/122 فن آوا کارت

 2/222- 2/112 2/121 کارت اعتباری ایران کیش

 2/222- 2/222 2/221 مبنا کارت آریا

دار سبب های تراکنشها و کارتخواندر کسب سهم بازار تراکنش PSPهای عملکرد مختلف هر یک از شرکت
ربخشی در شاخص اث تغییربیشترین گردیده تا میزان شاخص مذکور بعضا با افزایش و یا کاهش مواجه شود. 

واحدی رخ داده  2/212افزایش با  "الکترونیک کارت دماوند"شرکت دار در ارتخوان فروشگاهی تراکنشک
 . است

شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر  .2.9.2
 های کشوراستانیک از 

 استان 21در این قسمت شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی برای هر شرکت در هر یک از 
فروشگاهی فعال سیستمی  هایاثربخشی کارتخوانشاخص  گیرد. عدد حاصل ازکشور مورد بررسی قرار می

های نکارتخواهای رکت در جذب تراکنشش هرتوانایی میزان بیانگر های کشور در هر یک از استانشرکت  هر

 
 

 

برای در شهریور ماه این شاخص  11-2جدول  باشد. درفروشگاهی در آن استان به نسبت متوسط آن استان می
 کشور مورد محاسبه قرار گرفته است. هایستانا ه ازایب PSPهای هر یک از شرکت

 1211شهریور  –در هر استان  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت اثربخشی کارتخوان شاخص 11-2جدول 
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 2/222 2/112 2/112 2/122 2/122 2/121 2/122 1/111 2/121 /2104 1/112 1/111 شرقی آذربایجان

 2/121 2/122 2/111 2/111 2/212 2/121 2/112 1/112 2/221 21150 2/111 1/122 آذربایجان غربی

 2/212 2/122 2/112 2/121 2/212 2/222 2/111 1/121 2/222 01375 2/221 1/112 اردبیل

 2/222 2/221 2/212 2/221 2/221 2/211 2/121 1/122 2/222 1/211 2/211 21037 اصفهان

 2/222 2/221 2/212 2/111 1/122 2/111 2/122 1/112 2/111 01/25 2/211 1/121 البرز

 2/212 2/121 2/112 2/111 2/112 2/121 2/122 2/222 2/221 21105 2/212 1/121 ایلام

 2/111 2/222 2/222 2/112 2/212 2/221 2/221 1/212 2/212 01757 2/212 1/221 بوشهر

 2/222 2/221 2/121 2/121 1/112 2/211 2/212 013/4 2/122 1/222 2/211 1/121 تهران

 2/212 2/212 2/212 2/111 2/222 2/222 2/222 1/111 2/222 01739 2/222 1/211 چهارمحال وبختیاری

 2/212 2/121 2/112 2/221 2/121 2/222 2/212 1/211 2/211 21099 2/111 1/121 خراسان جنوبی

 2/221 2/211 2/111 2/121 1/121 2/212 2/221 1/222 2/211 /01/4 2/121 1/211 خراسان رضوی

 2/211 2/122 2/112 2/112 2/112 2/222 2/121 1/122 2/222 21129 2/122 1/121 خراسان شمالی

 2/221 2/111 2/121 2/122 2/212 2/112 2/212 1/112 2/122 01374 1/222 1/122 خوزستان

 2/222 2/121 2/111 2/121 2/221 2/211 2/112 2/211 2/212 21075 2/222 1/121 زنجان

 2/222 2/112 2/212 2/112 2/112 2/211 2/121 1/212 2/221 01774 2/221 1/222 سمنان

 2/221 2/112 2/112 2/122 2/112 2/221 2/112 1/112 2/211 01405 2/222 1/222 سیستان وبلوچستان

 2/211 2/212 2/122 2/112 2/121 2/111 2/112 1/211 2/222 01771 2/212 1/221 فارس

 2/212 2/122 2/212 2/121 2/222 2/121 2/122 1/121 2/222 21220 2/111 1/122 قزوین
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برای در شهریور ماه این شاخص  11-2جدول  باشد. درفروشگاهی در آن استان به نسبت متوسط آن استان می
 کشور مورد محاسبه قرار گرفته است. هایستانا ه ازایب PSPهای هر یک از شرکت

 1211شهریور  –در هر استان  PSPهای فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت اثربخشی کارتخوان شاخص 11-2جدول 

 استان

ین
رش

ت پ
داخ

 پر
ان

آس
وند 

دما
ت 

کار
ک 

ونی
كتر

ال
 

ت
ت مل

داخ
 پر

به
 

ت 
داخ

پر
گاد

سار
  پا

ک
ونی

كتر
ال

 

ان
سام

ک 
ونی

كتر
ت ال

داخ
پر

 

ک 
ونی

كتر
ت ال

داخ
پر

داد
س

 

ین
 آر

ین
 نو

ت
داخ

پر
ان 
سی

پار
ک 

ونی
كتر

ت ال
جار

ت
 

رت
 کا

ان
سای

رت 
 کا

آوا
ن 

ف
 

ش
 کی

ان
ایر

ی 
بار

اعت
ت 

کار
 

ریا
ت آ

کار
بنا 

م
 

 2/222 2/112 2/112 2/122 2/122 2/121 2/122 1/111 2/121 /2104 1/112 1/111 شرقی آذربایجان

 2/121 2/122 2/111 2/111 2/212 2/121 2/112 1/112 2/221 21150 2/111 1/122 آذربایجان غربی

 2/212 2/122 2/112 2/121 2/212 2/222 2/111 1/121 2/222 01375 2/221 1/112 اردبیل

 2/222 2/221 2/212 2/221 2/221 2/211 2/121 1/122 2/222 1/211 2/211 21037 اصفهان

 2/222 2/221 2/212 2/111 1/122 2/111 2/122 1/112 2/111 01/25 2/211 1/121 البرز

 2/212 2/121 2/112 2/111 2/112 2/121 2/122 2/222 2/221 21105 2/212 1/121 ایلام

 2/111 2/222 2/222 2/112 2/212 2/221 2/221 1/212 2/212 01757 2/212 1/221 بوشهر

 2/222 2/221 2/121 2/121 1/112 2/211 2/212 013/4 2/122 1/222 2/211 1/121 تهران

 2/212 2/212 2/212 2/111 2/222 2/222 2/222 1/111 2/222 01739 2/222 1/211 چهارمحال وبختیاری

 2/212 2/121 2/112 2/221 2/121 2/222 2/212 1/211 2/211 21099 2/111 1/121 خراسان جنوبی

 2/221 2/211 2/111 2/121 1/121 2/212 2/221 1/222 2/211 /01/4 2/121 1/211 خراسان رضوی

 2/211 2/122 2/112 2/112 2/112 2/222 2/121 1/122 2/222 21129 2/122 1/121 خراسان شمالی

 2/221 2/111 2/121 2/122 2/212 2/112 2/212 1/112 2/122 01374 1/222 1/122 خوزستان

 2/222 2/121 2/111 2/121 2/221 2/211 2/112 2/211 2/212 21075 2/222 1/121 زنجان

 2/222 2/112 2/212 2/112 2/112 2/211 2/121 1/212 2/221 01774 2/221 1/222 سمنان

 2/221 2/112 2/112 2/122 2/112 2/221 2/112 1/112 2/211 01405 2/222 1/222 سیستان وبلوچستان

 2/211 2/212 2/122 2/112 2/121 2/111 2/112 1/211 2/222 01771 2/212 1/221 فارس

 2/212 2/122 2/212 2/121 2/222 2/121 2/122 1/121 2/222 21220 2/111 1/122 قزوین
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 2/212 2/222 2/211 2/122 2/111 2/222 2/211 1/221 2/211 211/1 1/221 1/211 قم

 2/222 2/112 2/112 2/112 2/122 2/222 2/112 1/112 2/111 01575 2/212 1/212 کردستان

 2/211 2/221 2/222 2/222 1/221 2/211 2/112 2/111 2/211 01719 2/212 1/211 کرمان

 2/121 2/121 2/122 2/122 2/112 2/222 2/112 1/211 2/122 01/75 2/221 1/122 کرمانشاه

 2/221 2/112 2/222 2/212 2/111 2/211 2/211 1/112 2/221 1/111 2/222 01732 وبویراحمدکهگیلویه

 2/212 2/121 2/122 2/211 1/121 2/121 2/112 1/121 2/222 01732 2/222 1/121 گلستان

 2/121 2/122 2/121 2/111 2/111 2/121 2/211 1/111 2/121 01/55 2/111 1/222 گیلان

 2/211 2/122 2/121 2/112 2/122 2/212 2/122 1/112 2/211 01/40 2/122 1/112 لرستان

 2/122 2/122 2/122 2/211 2/122 2/211 2/112 1/212 2/121 21493 2/122 1/112 مازندران

 2/221 2/121 2/122 2/112 2/122 2/212 2/112 1/221 2/222 01/09 2/221 1/122 مرکزی

 2/211 2/212 2/212 2/211 1/222 2/221 2/222 2/111 2/221 01777 2/111 1/222 هرمزگان

 2/221 2/111 2/212 2/112 2/111 2/212 2/112 1/111 2/211 01741 2/212 1/112 همدان

 2/212 2/212 2/221 2/122 2/111 2/211 2/111 1/222 2/111 /2121 2/111 1/111 یزد

پرداخت الکترونیک "ها و شرکت در تمام استان "آسان پرداخت پرشین"و  "ملت پرداختبه"شرکت دو 
داد همچنین اع دارای شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی بالاتر از یک هستند. 0هاغالب استاندر  "سامان

 کشور ستاناچندین در دهد که این شرکت نیز نشان می "پرداخت الکترونیک پارسیان"این شاخص در شرکت 
ار کارتخوان تعداد ابز ها به نسبت بیشتری ازبه عبارت دیگر این شرکت کسب نموده است.رقم بالاتر از یک را 

تر این اند و این حاکی از جایابی مناسبهای بازار را به خود اختصاص دادهفروشگاهی فعال سیستمی0 تراکنش
باشد. همچنین شکل شاخص اثربخشی های فروشگاهی برای جذب تراکنش میها در توزیع کارتخوانشرکت

 آمده است. 12-2شکل های کشور در انبرای هر یک از است PSPکارتخوان فروشگاهی هر شرکت 

 
 

 

های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
داری و نیز پرداخت بهای های نصب0 نگهعلاوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بهدر وری بهرهدر این کشورها0 توجه به کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 

ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی  .11باشددر هر ماه میلیون ریال  12کمتر از 
صلی ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فنصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 کنترل شرکت

  است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

                                                 

 
تراکنش در هر ماه داشته  12کمتر از  سه ماهه متوالیشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 11

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 12های آن کمتر از مجموع مبالغ تراکنشباشد و 
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 1211شهریور –به تفکیک هر استان  PSPهای های فروشگاهی شرکتشاخص اثربخشی کارتخوان 12-2شکل 

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال وبختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

به پرداخت ملت آسان پرداخت پرشین پرداخت الكترونیک سامان
تجارت الكترونیک پارسیان سایان کارت پرداخت الكترونیک سداد
فن آوا کارت کارت اعتباری ایران کیش پرداخت نوین آرین
پرداخت الكترونیک پاسارگاد مبنا کارت آریا الكترونیک کارت دماوند

 
 

 

های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
داری و نیز پرداخت بهای های نصب0 نگهعلاوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بهدر وری بهرهدر این کشورها0 توجه به کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 
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های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
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ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 

ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی  .11باشددر هر ماه میلیون ریال  12کمتر از 
صلی ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فنصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 کنترل شرکت

  است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

                                                 

 
تراکنش در هر ماه داشته  12کمتر از  سه ماهه متوالیشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 11

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 12های آن کمتر از مجموع مبالغ تراکنشباشد و 

 
 

 

های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
داری و نیز پرداخت بهای های نصب0 نگهعلاوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بهدر وری بهرهدر این کشورها0 توجه به کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 

ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی  .11باشددر هر ماه میلیون ریال  12کمتر از 
صلی ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فنصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 کنترل شرکت

  است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

                                                 

 
تراکنش در هر ماه داشته  12کمتر از  سه ماهه متوالیشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 11

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 12های آن کمتر از مجموع مبالغ تراکنشباشد و 

 
 

 

های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
داری و نیز پرداخت بهای های نصب0 نگهعلاوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بهدر وری بهرهدر این کشورها0 توجه به کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 

ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی  .11باشددر هر ماه میلیون ریال  12کمتر از 
صلی ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فنصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 کنترل شرکت

  است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

                                                 

 
تراکنش در هر ماه داشته  12کمتر از  سه ماهه متوالیشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 11

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 12های آن کمتر از مجموع مبالغ تراکنشباشد و 

 
 

 

طی  11-2شکل تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 های فروشگاهی کمییر تعداد کارتخوانبرای بررسی روند تغ
 ترسیم شده است. 11اردیبهشت ماه تا شهریور ماه 

 
 طی پنج ماه گذشتهی تراکنش و فاقد تراکنش مالکم یفروشگاه یهاتعداد کارتخوانییر روند تغ 11-2شکل 

های کم درصدی در تعداد کارتخوان 12/12الکترونیک با رشد  پرداختی ماه شبکه شهریوردر متاسفانه 
سایر  هایتراکنش و فاقد تراکنش مالی مواجه شده است. به غیر از دو شرکت0 بر تعداد این نوع از کارتخوان

نظر ود. بهشمشاهده می "رسیانتجارت الکترونیک پا"ها افزوده شده است. بالاترین افزایش در شرکت شرکت
ای هها در تعریف کارتخوانرسد وضعیت اقتصادی و رکود بازار در ماه اخیر در کنار عملکرد افزایشی شرکتمی

های فروشگاهی کارتخوانسهم تعداد  12-2جدول فروشگاهی جدید سبب بروز این امر باشد. همچنین 
ین دهد. این جدول مبهای فعال سیستمی هر شرکت را ارائه میتراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارتخوانکم

درصد از کل  22/11 0تراکنش و فاقد تراکنش مالیهای کمسهم کارتخوان 11شهریور آن است که در ماه 
  .شامل شده است را های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرککارتخوان
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 1211شهریور  –آن یستمیفعال س یها ازکل کارتخوان هرشرکت کم تراکنش و فاقدتراکنش یهاسهم تعدادکارتخوان 12-2جدول 

 نام شرکت
های کم تراکنش و فاقد تراکنش سهم مجموع تعداد کارتخوان

 اختلاف های فعال سیستمی هر شرکتمالی از کل کارتخوان
 شهریور مرداد

 2/122 12/112 11/122 آسان پرداخت پرشین

 1/112 22/122 12/122 الکترونیک کارت دماوند

 2/112 071721 001791 به پرداخت ملت

 2/122 22/212 22/122 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/122 12/222 11/112 پرداخت الکترونیک سامان

 12/212 22/112 12/222 پرداخت الکترونیک سداد

 1/122 21/122 22/212 پرداخت نوین آرین

 1/122 21/112 12/222 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/112 11/122 11/222 سایان کارت

 2/122 21/212 11/112 آوا کارتفن

 1/222 21/112 22/212 ایران کیشکارت اعتباری 

 2/212- 21/122 21/212 مبنا کارت آریا

 1/212 911701 241411 کل

ر ها داشته است. لذا در این جدول بدهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد0 نشان
 نمایش داده شده است. Boldها0 کمترین میزان شاخص به صورت خلاف غالب جدول

ش تراکنش و فاقد تراکنهای کمی تعداد کارتخوانبسته به جهت و میزان سرعت تغییرات هریک از دو مولفه
0 عدد شاخص مذکور تحت تاثیر قرار گرفته است. PSPهای فعال سیستمی در هر شرکت و تعداد کارتخوان

ها افزوده ای بوده است که بر عدد این شاخص در آنگونهها بهی شرکتمتاسفانه در این ماه عملکرد عمده
مشاهده  "سداد الکترونیکپرداخت "درصد در شرکت  12/21شده است. بیشترین افزایش با رقمی معادل با 

با کسب سهمی معادل  "پرداخت ملتبه"شرکت  و فاقد تراکنش مالی های کم تراکنشکارتخوان شود.می
رود. در مقابل نزدیک به فعال سیستمی آن0 کمترین سهم به شمار می هایندرصد از کل کارتخوا 11/11

ای کم هاز نوع کارتخوان "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"های فعال سیستمی شرکت نیمی از کل کارتخوان
 اند.تراکنش و فاقد تراکنش مالی گزارش شده
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های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت .2.9.2
 تراکنش و فاقد تراکنش کم

بر اساس روش معمول در سایر کشورها0 پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی0 ناچار به خرید 
داری و نیز پرداخت بهای های نصب0 نگهعلاوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

کارگیری این ابزار بهدر وری بهرهدر این کشورها0 توجه به کاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. در نتیجه 
ان در رایگ تبه صور 0 نه تنها کارتخواناین امرها در . اما در ایران به واسطه مداخله بانکیشتر استبسیار ب

 اختیاردرهای مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان بلکه همه هزینه 0گیرداختیار پذیرندگان قرار می
اوانی ها و در نتیجه فرهای کارتخوان در فروشگاهد. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهگیرقرار میپذیرندگان 

 یحت یاده و فروشن یتفاوتیب. متاسفانه شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش های فروشگاهی کمکارتخوان
به  PSPاز یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا

 شود از سویناشی میها با بانک هاشرکتهای این قراردادنصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از 
 هایها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهدیدهتشدید پ دیگر0 موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان 0های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره
از اردیبهشت ماه گذشته مفهوم این نوع  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم

 دوه زمانی که در یک باز شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان
 ماه متوالی0 دوهای آن در داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  12ماهه متوالی0 کمتر از 

ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی  .11باشددر هر ماه میلیون ریال  12کمتر از 
صلی ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فنصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 کنترل شرکت

  است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

                                                 

 
تراکنش در هر ماه داشته  12کمتر از  سه ماهه متوالیشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 11

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 12های آن کمتر از مجموع مبالغ تراکنشباشد و 

 
 

 

طی  11-2شکل تراکنش و فاقد تراکنش مالی0 های فروشگاهی کمییر تعداد کارتخوانبرای بررسی روند تغ
 ترسیم شده است. 11اردیبهشت ماه تا شهریور ماه 

 
 طی پنج ماه گذشتهی تراکنش و فاقد تراکنش مالکم یفروشگاه یهاتعداد کارتخوانییر روند تغ 11-2شکل 

های کم درصدی در تعداد کارتخوان 12/12الکترونیک با رشد  پرداختی ماه شبکه شهریوردر متاسفانه 
سایر  هایتراکنش و فاقد تراکنش مالی مواجه شده است. به غیر از دو شرکت0 بر تعداد این نوع از کارتخوان

نظر ود. بهشمشاهده می "رسیانتجارت الکترونیک پا"ها افزوده شده است. بالاترین افزایش در شرکت شرکت
ای هها در تعریف کارتخوانرسد وضعیت اقتصادی و رکود بازار در ماه اخیر در کنار عملکرد افزایشی شرکتمی

های فروشگاهی کارتخوانسهم تعداد  12-2جدول فروشگاهی جدید سبب بروز این امر باشد. همچنین 
ین دهد. این جدول مبهای فعال سیستمی هر شرکت را ارائه میتراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارتخوانکم

درصد از کل  22/11 0تراکنش و فاقد تراکنش مالیهای کمسهم کارتخوان 11شهریور آن است که در ماه 
  .شامل شده است را های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرککارتخوان
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 1211شهریور  –آن یستمیفعال س یها ازکل کارتخوان هرشرکت کم تراکنش و فاقدتراکنش یهاسهم تعدادکارتخوان 12-2جدول 

 نام شرکت
های کم تراکنش و فاقد تراکنش سهم مجموع تعداد کارتخوان

 اختلاف های فعال سیستمی هر شرکتمالی از کل کارتخوان
 شهریور مرداد

 2/122 12/112 11/122 آسان پرداخت پرشین

 1/112 22/122 12/122 الکترونیک کارت دماوند

 2/112 071721 001791 به پرداخت ملت

 2/122 22/212 22/122 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/122 12/222 11/112 پرداخت الکترونیک سامان

 12/212 22/112 12/222 پرداخت الکترونیک سداد

 1/122 21/122 22/212 پرداخت نوین آرین

 1/122 21/112 12/222 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/112 11/122 11/222 سایان کارت

 2/122 21/212 11/112 آوا کارتفن

 1/222 21/112 22/212 ایران کیشکارت اعتباری 

 2/212- 21/122 21/212 مبنا کارت آریا

 1/212 911701 241411 کل

ر ها داشته است. لذا در این جدول بدهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد0 نشان
 نمایش داده شده است. Boldها0 کمترین میزان شاخص به صورت خلاف غالب جدول

ش تراکنش و فاقد تراکنهای کمی تعداد کارتخوانبسته به جهت و میزان سرعت تغییرات هریک از دو مولفه
0 عدد شاخص مذکور تحت تاثیر قرار گرفته است. PSPهای فعال سیستمی در هر شرکت و تعداد کارتخوان

ها افزوده ای بوده است که بر عدد این شاخص در آنگونهها بهی شرکتمتاسفانه در این ماه عملکرد عمده
مشاهده  "سداد الکترونیکپرداخت "درصد در شرکت  12/21شده است. بیشترین افزایش با رقمی معادل با 

با کسب سهمی معادل  "پرداخت ملتبه"شرکت  و فاقد تراکنش مالی های کم تراکنشکارتخوان شود.می
رود. در مقابل نزدیک به فعال سیستمی آن0 کمترین سهم به شمار می هایندرصد از کل کارتخوا 11/11

ای کم هاز نوع کارتخوان "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"های فعال سیستمی شرکت نیمی از کل کارتخوان
 اند.تراکنش و فاقد تراکنش مالی گزارش شده

 
 

 

 1211شهریور  –آن یستمیفعال س یها ازکل کارتخوان هرشرکت کم تراکنش و فاقدتراکنش یهاسهم تعدادکارتخوان 12-2جدول 

 نام شرکت
های کم تراکنش و فاقد تراکنش سهم مجموع تعداد کارتخوان

 اختلاف های فعال سیستمی هر شرکتمالی از کل کارتخوان
 شهریور مرداد

 2/122 12/112 11/122 آسان پرداخت پرشین

 1/112 22/122 12/122 الکترونیک کارت دماوند

 2/112 071721 001791 به پرداخت ملت

 2/122 22/212 22/122 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 1/122 12/222 11/112 پرداخت الکترونیک سامان

 12/212 22/112 12/222 پرداخت الکترونیک سداد

 1/122 21/122 22/212 پرداخت نوین آرین

 1/122 21/112 12/222 تجارت الکترونیک پارسیان

 1/112 11/122 11/222 سایان کارت

 2/122 21/212 11/112 آوا کارتفن

 1/222 21/112 22/212 ایران کیشکارت اعتباری 

 2/212- 21/122 21/212 مبنا کارت آریا

 1/212 911701 241411 کل

ر ها داشته است. لذا در این جدول بدهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد0 نشان
 نمایش داده شده است. Boldها0 کمترین میزان شاخص به صورت خلاف غالب جدول

ش تراکنش و فاقد تراکنهای کمی تعداد کارتخوانبسته به جهت و میزان سرعت تغییرات هریک از دو مولفه
0 عدد شاخص مذکور تحت تاثیر قرار گرفته است. PSPهای فعال سیستمی در هر شرکت و تعداد کارتخوان

ها افزوده ای بوده است که بر عدد این شاخص در آنگونهها بهی شرکتمتاسفانه در این ماه عملکرد عمده
مشاهده  "سداد الکترونیکپرداخت "درصد در شرکت  12/21شده است. بیشترین افزایش با رقمی معادل با 

با کسب سهمی معادل  "پرداخت ملتبه"شرکت  و فاقد تراکنش مالی های کم تراکنشکارتخوان شود.می
رود. در مقابل نزدیک به فعال سیستمی آن0 کمترین سهم به شمار می هایندرصد از کل کارتخوا 11/11

ای کم هاز نوع کارتخوان "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"های فعال سیستمی شرکت نیمی از کل کارتخوان
 اند.تراکنش و فاقد تراکنش مالی گزارش شده



106



107

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پذیرنده  صادرکنندههای بررسی وضعیت بانک .2
ی به بررسی سهم بازار پذیرندگهای کشور0 برای داشتن درک بهتری از روند کاری بانکدر این بخش از گزارش 
 .شوددر شبکه پرداخت الکترونیک کارتی پرداخته می 11صادرکنندهو  12پذیرنده 11هایو صادرکنندگی در بانک

 سهم بازار پذیرندگی .2.1
ی شاپرک کارتی شبکه هایتراکنشهای پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ کدر این بخش0 سهم بازار هریک از بان

ها به تفکیک ابزارهای پذیرش محاسبه مورد تحلیل مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر بانک از بازار تراکنش
 گیرد.قرار می

                                                 

 
 باشد.ها0 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز میدر کل گزارش منظور از بانک 11
ت که کارت اس انکیب.نزد آن مفتوح است ی0بانک یهاکارت یوجوه مربوط به داد و ستدها یزبه منظور وار یرنده0که حساب پذاست  بانکی  12

 .نمایدیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یبانک
 .نمایدیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک انکیب 11
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تعداد و مبلغ از های پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک .2.1.1
  شبكه پرداخت هایتراکنش

شبکه  پشتیبانی شده در هایتراکنشپذیرش تعداد و مبلغ در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
 .دهدینشان مرا  شاپرک

 شهریور ماه صنعت پرداخت در هایتراکنشهای پذیرنده از کل تعداد سهم تعدادی هر یک از بانک1-2شکل 
های با سهم تعدادی و گردد در نمودارهای مربوطه تنها بانکهمانگونه که مشاهده میدهد. را نشان می 11

ودار ها در نمو بقیه بانک اندشدههای شبکه پرداخت آورده درصد از کل تعداد و مبلغ تراکنش 1مبلغی بالاتر از 
 اند.تحت عنوان سایر آمده

 
 

 1211شهریور –بکه پرداخت ش هایتراکنشسهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد  1-2شکل 

 

بانک ملت
25.421

بانک ملی ایران
3.311

بانک کشاورزی
بانک پارسیان7.771

7.701
بانک صادرات ایران

7.051

بانک سپه
5.451

بانک سامان
4.741

بانک رفاه کارگران
4.491

بانک قرض الحسنه رسالت
4.1/1

بانک تجارت
9.301

بانک پاسارگاد
9.531

بانک اقتصاد نوین
2.2/1

بانک آینده
2.031

سایر
00.931

سهم تعدادی

 
 

 

های صنعت پرداخت تراکنشهای پذیرنده از کل جمع مبلغ سهم مبلغی هر یک از بانک 1-2شکل همچنین 
 دهد. نشان می را 11در شهریور ماه 

 

 

 
 

 1211شهریور  - شبکه پرداخت هایتراکنشسهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ  1-2شکل 

 11/12ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 21/12با سهم  "بانک ملت"شود که از دو شکل بالا ملاحظه می
ود ا به خهای بازار رها0 همچنان با اختلاف زیاد0 بالاترین سهم از پذیرش تراکنشدرصدی از مبلغ تراکنش

  های پذیرنده قرار گرفته است.اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک

 
  

بانک ملت
24.731

بانک صادرات ایران
00.101

بانک ملی ایران
01.331

بانک کشاورزی
5.721

بانک سپه
5.931

بانک تجارت
4.701

بانک رفاه کارگران
4.071

بانک پارسیان
9./01

بانک سامان
9.541

بانک پاسارگاد
9.241

بانک سینا
2.351

بانک قوامین
2.701

بانک قرض الحسنه رسالت
2.511

بانک شهر
2.291

سایر
02.971

سهم مبلغی
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های صنعت پرداخت تراکنشهای پذیرنده از کل جمع مبلغ سهم مبلغی هر یک از بانک 1-2شکل همچنین 
 دهد. نشان می را 11در شهریور ماه 

 

 

 
 

 1211شهریور  - شبکه پرداخت هایتراکنشسهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ  1-2شکل 

 11/12ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 21/12با سهم  "بانک ملت"شود که از دو شکل بالا ملاحظه می
ود ا به خهای بازار رها0 همچنان با اختلاف زیاد0 بالاترین سهم از پذیرش تراکنشدرصدی از مبلغ تراکنش

  های پذیرنده قرار گرفته است.اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک

 
  

بانک ملت
24.731

بانک صادرات ایران
00.101

بانک ملی ایران
01.331

بانک کشاورزی
5.721

بانک سپه
5.931

بانک تجارت
4.701

بانک رفاه کارگران
4.071

بانک پارسیان
9./01

بانک سامان
9.541

بانک پاسارگاد
9.241

بانک سینا
2.351

بانک قوامین
2.701
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2.511

بانک شهر
2.291

سایر
02.971

سهم مبلغی



110

 
 

 

از کل بازار  پذیرنده یهابانکسهم تعدادی و مبلغی  .2.1.1
 های پذیرش های هر یک از ابزارتراکنش

ه وجوها به منظور پذیرش بازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص0 منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه
ذکر این نکته ضروری است  شود.های پذیرش میی در هر یک از ابزاربانک یهاکارت یمربوط به داد و ستدها

های پذیرنده در ها به ازای تمامی بانککه در محاسبه شاخص فوق0 آمار تعدادی و مبلغی تراکنش
 شود. نیز در نظر گرفته می  22چندشبایی هایخوانکارت

اه م های پذیرش برای شهریوراز بازار ابزار های پذیرندههر یک از بانک هایتراکنشسهم تعدادی و مبلغی 
  ارائه شده است. 1-2جدول در  11

 1211شهریور  –های پذیرش یک از ابزار هر هایتراکنشاز کل تعداد و مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده  1-2جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

از کل تعداد  بانک پذیرندهسهم هر 
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

از کل مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

کارتخوان 
فروشگاه

 ی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

 2/222 1/112 1/222 2/222 0315/1 1/222 بانک اقتصاد نوین 1

 2/212 2/212 1/212 2/222 2/212 1/112 بانک انصار 1

 2/222 2/222 2/122 2/222 2/222 2/122 بانک ایران زمین 2

 071031 1/212 1/122 211001 1/222 2/112 بانک آینده 2

 2210/1 31521 2/112 211201 2715/1 2/122 بانک پارسیان 2

 2/112 1/212 2/212 2/222 1/212 2/112 بانک پاسارگاد 1

 2/122 2/112 2/112 2/112 1/122 2/222 بانک تجارت 1

 2/222 2/122 2/112 2/222 2/122 2/112 بانک توسعه  تعاون 2

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 بانک توسعه صادرات ایران 1

                                                 

 
 ابزار پذیرش است.به  شباتعریف و اتصال بیش از یک شماره  منظور از لفظ چندشبایی0 22

 
 

 

 بانک پذیرنده ردیف

از کل تعداد  بانک پذیرندهسهم هر 
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

از کل مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

کارتخوان 
فروشگاه

 ی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

 2/222 2/222 2/122 2/222 2/212 2/122 ایرانیانبانک حکمت  12

 2/212 2/112 2/212 2/212 1/112 2/222 بانک خاورمیانه 11

 2/112 2/112 2/222 2/212 2/112 2/122 بانک دی 11

 2/212 2/212 2/122 2/222 1/212 2/112 بانک رفاه کارگران 12

 71751 2/122 2/212 1/122 1/21/ 2/122 بانک سامان 12

 2/212 1/122 2/222 2/112 2/112 1/122 بانک سپه 12

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 2/122 بانک سرمایه 11

 2/222 1/122 1/212 2/222 1/212 2/122 بانک سینا 11

 2/212 051/11 2/122 2/212 2/122 2/122 بانک شهر 12

 2/222 1/112 021111 2/122 2/112 71351 بانک صادرات ایران 11

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 بانک صنعت و معدن 12

 2/212 2/222 1/122 2/212 2/222 2/212 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 2/212 2/212 2/212 2/212 2/222 2/112 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 2/112 2/122 1/112 2/122 2/222 1/222 بانک قوامین 12

 2/222 2/222 2/112 2/222 2/222 2/122 کارآفرینبانک  12

 2/212 1/112 71091 2/122 2/222 1221/ بانک کشاورزی 12

 2/222 2/222 2/212 2/212 2/212 2/222 بانک گردشگری 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی  11
 ایران

2/222 2/112 2/222 2/112 2/222 2/222 

 2/212 2/112 1/222 2/212 2/122 2/112 بانک مسکن 12

 971101 2513/1 241791 451591 041711 241771 بانک ملت 11

 2/212 001511 011351 71241 1/122 0112/1 بانک ملی ایران 22

 2/222 2/212 2/222 2/222 2/222 2/112 شرکت دولتی پست بانک 21

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری توسعه 21
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 بانک پذیرنده ردیف

از کل تعداد  بانک پذیرندهسهم هر 
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

از کل مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

کارتخوان 
فروشگاه

 ی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

 2/222 2/222 2/122 2/222 2/212 2/122 ایرانیانبانک حکمت  12

 2/212 2/112 2/212 2/212 1/112 2/222 بانک خاورمیانه 11

 2/112 2/112 2/222 2/212 2/112 2/122 بانک دی 11

 2/212 2/212 2/122 2/222 1/212 2/112 بانک رفاه کارگران 12

 71751 2/122 2/212 1/122 1/21/ 2/122 بانک سامان 12

 2/212 1/122 2/222 2/112 2/112 1/122 بانک سپه 12

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 2/122 بانک سرمایه 11

 2/222 1/122 1/212 2/222 1/212 2/122 بانک سینا 11

 2/212 051/11 2/122 2/212 2/122 2/122 بانک شهر 12

 2/222 1/112 021111 2/122 2/112 71351 بانک صادرات ایران 11

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/212 بانک صنعت و معدن 12

 2/212 2/222 1/122 2/212 2/222 2/212 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 2/212 2/212 2/212 2/212 2/222 2/112 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 2/112 2/122 1/112 2/122 2/222 1/222 بانک قوامین 12

 2/222 2/222 2/112 2/222 2/222 2/122 کارآفرینبانک  12

 2/212 1/112 71091 2/122 2/222 1221/ بانک کشاورزی 12

 2/222 2/222 2/212 2/212 2/212 2/222 بانک گردشگری 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی  11
 ایران

2/222 2/112 2/222 2/112 2/222 2/222 

 2/212 2/112 1/222 2/212 2/122 2/112 بانک مسکن 12

 971101 2513/1 241791 451591 041711 241771 بانک ملت 11

 2/212 001511 011351 71241 1/122 0112/1 بانک ملی ایران 22

 2/222 2/212 2/222 2/222 2/222 2/112 شرکت دولتی پست بانک 21

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری توسعه 21
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 بانک پذیرنده ردیف

از کل تعداد  بانک پذیرندهسهم هر 
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

از کل مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

کارتخوان 
فروشگاه

 ی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 2/222 2/222 2/212 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری ملل 22

 2/222 2/222 2/212 2/222 2/222 2/112 موسسه اعتباری نور 22

 به ترتیب:در بررسی این شاخص گردد مشاهده می 1-2جدول همانگونه که در 
 0 "ملی ایران"0 "ملت"  هایهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش

 "صادرات ایران"و  "کشاورزی"

 0"تصاد نویناق "0 "پارسیان"هایهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش 
  "سامان"و  "ملت  "

 آینده"0 "پارسیان"0 "ملت"های های ابزار پذیرش موبایلی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش" 
 " ملی ایران "و 

 صادرات"0 "ملت"ای ههای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش 
 "کشاورزی"و  "ملی ایران"0 "ایران

 ملی ایران  "0 "شهر"0"ملت"های های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش
  "پارسیان  "و "

 آینده "0 "پارسیان"0 "ملت"های های ابزار پذیرش موبایلی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش" 
  "سامان"و 

 .اندگرفته های اول تا چهارم جایبه ترتیب در مکان هابانکتعلق گرفته و این 

 

 
 

 

پذیرش از  هایو مبلغی هر یک از ابزارسهم تعدادی  .2.1.9
  های هر بانک پذیرندهتراکنش

همان  هایطی شاخصی سهم تعدادی و مبلغی هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش در این بخش از گزارش0
د دید توانبانک برای هر یک از ابزارهای پذیرش مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است که این شاخص می

ا هر سهمی بهای صورت گرفته برای هر بانک پذیرنده را وسیعی از سهم و کارآیی هر ابزار از تعداد کل تراکنش
ذیرنده ریزی برای آن بانک پکه بانک از کل شبکه پرداخت کارتی در کشور دارد فراهم و زمینه تحلیل و برنامه

 را ایجاد نماید.

ا در ههر بانک پذیرنده را به تفکیک بانک هایتراکنشسهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از  1-2جدول  
 دهد.شبکه پرداخت کشور نشان می

 1211 شهریور – هر بانک پذیرنده هایتراکنشهای پذیرش از هر یک از ابزار سهم تعدادی و مبلغی 1-2جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

های سهم تعدادی هر یک از ابزار
های هر بانک پذیرش از تراکنش

 پذیرنده

های پذیرش سهم مبلغی هر یک از ابزار
 های هر بانک پذیرندهاز تراکنش

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

 2/222 12/112 22/212 1/112 22/222 22/112 بانک اقتصاد نوین 1

 2/222 1/122 11/122 2/212 1/212 12/112 بانک انصار 1

 2/222 2/122 11/122 2/222 2/222 11/112 بانک ایران زمین 2

 1/122 2/112 11/212 21/222 2/112 21/112 بانک آینده 2

 1/112 11/212 12/122 11/222 12/222 12/122 بانک پارسیان 2

 2/212 2/122 12/222 2/122 1/112 11/122 بانک پاسارگاد 1

 2/212 1/112 11/112 2/112 1/222 12/222 بانک تجارت 1

 2/222 2/112 11/122 2/212 1/222 12/122 بانک توسعه  تعاون 2

 2/222 2/122 11/212 2/222 2/212 11/222 بانک توسعه صادرات ایران 1

 2/222 2/122 11/122 2/112 2/122 11/122 بانک حکمت ایرانیان 12

 2/122 22/112 21/122 2/112 12/222 2/122 بانک خاورمیانه 11

 2/122 2/212 12/222 2/212 2/222 12/212 بانک دی 11
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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

 
 

 

 بانک پذیرنده ردیف

از کل تعداد  بانک پذیرندهسهم هر 
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

از کل مبلغ  سهم هر بانک پذیرنده
های یک از ابزار های هرتراکنش

 پذیرش

کارتخوان 
فروشگاه

 ی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار 
پذیرش 
 اینترنتی

ابزار 
پذیرش 
 موبایلی

 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 2/222 2/222 2/212 2/222 2/222 2/222 موسسه اعتباری ملل 22

 2/222 2/222 2/212 2/222 2/222 2/112 موسسه اعتباری نور 22

 به ترتیب:در بررسی این شاخص گردد مشاهده می 1-2جدول همانگونه که در 
 0 "ملی ایران"0 "ملت"  هایهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش

 "صادرات ایران"و  "کشاورزی"

 0"تصاد نویناق "0 "پارسیان"هایهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش 
  "سامان"و  "ملت  "

 آینده"0 "پارسیان"0 "ملت"های های ابزار پذیرش موبایلی به بانکبالاترین سهم تعدادی از تراکنش" 
 " ملی ایران "و 

 صادرات"0 "ملت"ای ههای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش 
 "کشاورزی"و  "ملی ایران"0 "ایران

 ملی ایران  "0 "شهر"0"ملت"های های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش
  "پارسیان  "و "

 آینده "0 "پارسیان"0 "ملت"های های ابزار پذیرش موبایلی به بانکبالاترین سهم مبلغی از تراکنش" 
  "سامان"و 

 .اندگرفته های اول تا چهارم جایبه ترتیب در مکان هابانکتعلق گرفته و این 

 

 
 

 

پذیرش از  هایو مبلغی هر یک از ابزارسهم تعدادی  .2.1.9
  های هر بانک پذیرندهتراکنش

همان  هایطی شاخصی سهم تعدادی و مبلغی هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش در این بخش از گزارش0
د دید توانبانک برای هر یک از ابزارهای پذیرش مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است که این شاخص می

ا هر سهمی بهای صورت گرفته برای هر بانک پذیرنده را وسیعی از سهم و کارآیی هر ابزار از تعداد کل تراکنش
ذیرنده ریزی برای آن بانک پکه بانک از کل شبکه پرداخت کارتی در کشور دارد فراهم و زمینه تحلیل و برنامه

 را ایجاد نماید.

ا در ههر بانک پذیرنده را به تفکیک بانک هایتراکنشسهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از  1-2جدول  
 دهد.شبکه پرداخت کشور نشان می

 1211 شهریور – هر بانک پذیرنده هایتراکنشهای پذیرش از هر یک از ابزار سهم تعدادی و مبلغی 1-2جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

های سهم تعدادی هر یک از ابزار
های هر بانک پذیرش از تراکنش

 پذیرنده

های پذیرش سهم مبلغی هر یک از ابزار
 های هر بانک پذیرندهاز تراکنش

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

 2/222 12/112 22/212 1/112 22/222 22/112 بانک اقتصاد نوین 1

 2/222 1/122 11/122 2/212 1/212 12/112 بانک انصار 1

 2/222 2/122 11/122 2/222 2/222 11/112 بانک ایران زمین 2

 1/122 2/112 11/212 21/222 2/112 21/112 بانک آینده 2

 1/112 11/212 12/122 11/222 12/222 12/122 بانک پارسیان 2

 2/212 2/122 12/222 2/122 1/112 11/122 بانک پاسارگاد 1

 2/212 1/112 11/112 2/112 1/222 12/222 بانک تجارت 1

 2/222 2/112 11/122 2/212 1/222 12/122 بانک توسعه  تعاون 2

 2/222 2/122 11/212 2/222 2/212 11/222 بانک توسعه صادرات ایران 1

 2/222 2/122 11/122 2/112 2/122 11/122 بانک حکمت ایرانیان 12

 2/122 22/112 21/122 2/112 12/222 2/122 بانک خاورمیانه 11

 2/122 2/212 12/222 2/212 2/222 12/212 بانک دی 11
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 بانک پذیرنده ردیف

های سهم تعدادی هر یک از ابزار
های هر بانک پذیرش از تراکنش

 پذیرنده

های پذیرش سهم مبلغی هر یک از ابزار
 های هر بانک پذیرندهاز تراکنش

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان 
 فروشگاهی

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

 2/212 2/222 11/122 2/212 1/122 12/112 بانک رفاه کارگران 12

 2/112 12/212 12/212 1/112 1/212 22/212 بانک سامان 12

 2/222 1/212 12/112 2/122 2/112 11/122 بانک سپه 12

 2/222 2/212 11/122 2/222 2/112 11/222 بانک سرمایه 11

 2/222 12/212 11/122 2/222 12/212 21/112 بانک سینا 11

 2/212 12/222 21/122 2/222 2/222 12/112 بانک شهر 12

 2/212 1/222 12/122 2/122 2/122 12/112 بانک صادرات ایران 11

 2/222 2/112 11/222 2/222 2/212 11/112 بانک صنعت و معدن 12

 2/222 2/122 11/122 2/212 2/122 11/212 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 2/222 2/112 11/112 2/222 2/122 11/122 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 2/212 2/212 11/112 1/112 2/112 12/112 بانک قوامین 12

 2/222 1/222 12/222 2/222 2/212 11/222 بانک کارآفرین 12

 2/112 1/112 11/112 2/222 1/112 12/112 بانک کشاورزی 12

 2/212 2/122 11/122 2/212 2/122 11/222 بانک گردشگری 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی  11
 ایران

12/212 12/112 2/222 12/212 1/122 2/222 

 2/222 11/212 21/212 2/212 2/122 11/122 بانک مسکن 12

 2/212 1/212 12/112 12/122 1/122 21/122 بانک ملت 11

 2/122 1/212 12/222 2/212 2/122 11/112 بانک ملی ایران 22

 2/222 1/122 12/112 2/222 1/122 11/212 شرکت دولتی پست بانک 21

 2/222 1/222 12/112 2/222 2/222 11/122 موسسه اعتباری توسعه 21

 2/222 2/212 11/112 2/222 2/212 11/112 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 2/222 2/222 122/222 2/222 2/222 122/222 موسسه اعتباری ملل 22

 2/222 2/212 11/112 2/222 2/222 11/112 موسسه اعتباری نور 22

 

 
 

 

 گردد:همانگونه که مشاهده می
 های هر بانک پذیرنده در خصوص  ابزار پذیرش موبایلی بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش

تعلق گرفته است. پس از آن بانک  "آینده" ی کشور به بانکهاهای بانکدر تراکنش 11 شهریور در
در مقام چهارم قرار  "ملی ایران"در مقام سوم و بانک  "ملت"در مقام دوم 0 بانک  "پارسیان"

 اند.گرفته

 یهای پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش اینترنتهای بانکبالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش 
های گذشته0 با اختلاف خیلی زیاد با کشور نیز همانند ماه هایهای بانکدر تراکنش 11 در شهریور
های انکب "خاورمیانه"تعلق گرفته است. بعد از بانک   "خاورمیانه"های کشور به بانک دیگر بانک

ب در مکان های به ترتی "پارسیان"و  "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  "0 "اقتصاد نوین "
 اند.دوم تا چهارم قرار گرفته

 "آینده"های ماه بانک گردد که در شهریورهای انجام شده مشخص میاین درحالیست که طی بررسی 
پرداخت کشور را  های کارتی شبکهدرصد تعداد تراکنش 22/2و   11/1در کل به ترتیب  "خاورمیانه"و

 "خاورمیانه"و  "آینده"های گردد0 ارقام متعلق به بانکاند که همانگونه که مشاهده میدر دست داشته
 بسیار ناچیزی بوده است.  های کارتی در شبکه پرداخت سهمدر مقابل کل تعداد تراکنش

های کشور بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کلیه این موارد در حالی است که در سایر بانک
گردد که بیشترین سهم از مبالغ مشخص می 1-2جدول کارتخوان فروشگاهی بوده و طی بررسی اعداد 

  ها توسط ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جذب هر بانک شده است.تراکنش
 

 هاهای پذیرنده تراکنشگیری تمرکز در بازار بانکاندازه .2.1.2
ها0 های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد0 با اندازه 2-1-2در بخش  همانند آنچه

توان میزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسی نمود. هرچه میزان شاخص تمرکز0 عدد کمتری باشد0 می
مت تر خواهد بود. در این قستر و هر چه شاخص تمرکز عدد بیشتری باشد0 بازار به انحصار نزدیکبازار رقابتی

-لها با استفاده از شاخص هرفینداها در نقش پذیرندگی تراکنشنیز وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک
 شود. هیرشمن سنجیده و بررسی می
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 گردد:همانگونه که مشاهده می
 های هر بانک پذیرنده در خصوص  ابزار پذیرش موبایلی بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش

تعلق گرفته است. پس از آن بانک  "آینده" ی کشور به بانکهاهای بانکدر تراکنش 11 شهریور در
در مقام چهارم قرار  "ملی ایران"در مقام سوم و بانک  "ملت"در مقام دوم 0 بانک  "پارسیان"

 اند.گرفته

 یهای پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش اینترنتهای بانکبالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش 
های گذشته0 با اختلاف خیلی زیاد با کشور نیز همانند ماه هایهای بانکدر تراکنش 11 در شهریور
های انکب "خاورمیانه"تعلق گرفته است. بعد از بانک   "خاورمیانه"های کشور به بانک دیگر بانک

ب در مکان های به ترتی "پارسیان"و  "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  "0 "اقتصاد نوین "
 اند.دوم تا چهارم قرار گرفته

 "آینده"های ماه بانک گردد که در شهریورهای انجام شده مشخص میاین درحالیست که طی بررسی 
پرداخت کشور را  های کارتی شبکهدرصد تعداد تراکنش 22/2و   11/1در کل به ترتیب  "خاورمیانه"و

 "خاورمیانه"و  "آینده"های گردد0 ارقام متعلق به بانکاند که همانگونه که مشاهده میدر دست داشته
 بسیار ناچیزی بوده است.  های کارتی در شبکه پرداخت سهمدر مقابل کل تعداد تراکنش

های کشور بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کلیه این موارد در حالی است که در سایر بانک
گردد که بیشترین سهم از مبالغ مشخص می 1-2جدول کارتخوان فروشگاهی بوده و طی بررسی اعداد 

  ها توسط ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جذب هر بانک شده است.تراکنش
 

 هاهای پذیرنده تراکنشگیری تمرکز در بازار بانکاندازه .2.1.2
ها0 های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد0 با اندازه 2-1-2در بخش  همانند آنچه

توان میزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسی نمود. هرچه میزان شاخص تمرکز0 عدد کمتری باشد0 می
مت تر خواهد بود. در این قستر و هر چه شاخص تمرکز عدد بیشتری باشد0 بازار به انحصار نزدیکبازار رقابتی

-لها با استفاده از شاخص هرفینداها در نقش پذیرندگی تراکنشنیز وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانک
 شود. هیرشمن سنجیده و بررسی می
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 این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک0 به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. 2-2جدول در 

 1211شهریور  –های پذیرنده بانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 2-2جدول  

 نام بانک پذیرنده ردیف
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 
2

iS 
iS 2

iS iS 2
iS 

 2/1121 2/2211 222/2112 11/2212 1/2121 1/2112 بانک اقتصاد نوین 1
 2/2222 2/2211 2/1211 2/2122 2/2211 1/1221 بانک انصار 1
 2/2222 2/2221 2/2222 2/2221 2/2212 2/1221 زمینبانک ایران  2
 222/1211 12/1222 2/1222 1/2221 2/1212 2/1111 بانک آینده 2
 222/2212 12/1112 112/1222 11/2112 21/2221 2/1212 بانک پارسیان 2
 2/2211 2/2212 1/2212 1/2121 12/1222 2/1212 بانک پاسارگاد 1
 2/2121 2/1111 1/1211 1/1211 12/1121 2/2221 بانک تجارت 1
 2/2222 2/2222 2/2112 2/1222 2/2211 2/1122 بانک توسعه  تعاون 2
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2222 2/2222 2/2211 بانک توسعه صادرات ایران 1
 2/2222 2/2221 2/2221 2/2112 2/2112 2/1111 بانک حکمت ایرانیان 12
 2/2222 2/2211 22/1212 1/1122 2/2212 2/2212 بانک خاورمیانه 11
 2/2222 2/2112 2/2221 2/1211 2/2111 2/1211 بانک دی 11
 2/2211 2/2212 1/2122 1/2112 12/1222 2/1211 بانک رفاه کارگران 12
 1/2121 1/1222 11/1221 2/2111 11/2121 2/1212 بانک سامان 12
 2/2121 2/1112 2/2121 2/1111 21/2111 1/1111 بانک سپه 12
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2212 2/2222 2/1211 بانک سرمایه 11
 2/2222 2/2222 1/1222 1/2121 2/2121 2/1212 بانک سینا 11
 2/2221 2/2122 2/2122 2/1222 2/2111 2/1122 بانک شهر 12
 2/2221 2/1221 2/1212 2/1111 12/1122 1/1212 بانک صادرات ایران 11
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2222 2/2221 2/2211 بانک صنعت و معدن 12
 2/2221 2/2211 2/2211 2/2121 11/2211 2/2211 بانک قرض الحسنه رسالت 11
 2/2222 2/2221 2/2221 2/2221 2/1222 2/1111 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11
 2/2112 2/1212 2/2211 2/2211 1/2112 1/2222 بانک قوامین 12
 2/2222 2/2221 2/2222 2/2212 2/2122 2/1221 بانک کارآفرین 12
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 نام بانک پذیرنده ردیف
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 
2

iS 
iS 2

iS iS 2
iS 

 12/2121 2/1222 11/1221 2/2212 11/2122 2/1112 بانک کشاورزی 12
 2/2222 2/2111 2/2222 2/2122 2/1221 2/2222 بانک گردشگری 11
 2/2222 2/2222 2/2222 2/1111 2/2211 2/2222 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11
 2/2221 2/2212 2/2111 2/1112 2/1121 2/1222 بانک مسکن 12
 10212/2121 22/2222 112/1121 12/1222 122/2111 12/1211 بانک ملت 11
 22/1211 1/1222 22/1211 1/1222 122/1211 12/1211 بانک ملی ایران 22
 2/2222 2/2222 2/1112 2/2112 2/2212 2/1112 شرکت دولتی پست بانک 21
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2211 2/2212 2/2212 موسسه اعتباری توسعه 21
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2221 2/1212 2/2221 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2222 2/1211 2/2211 موسسه اعتباری ملل 22
 2/2222 2/2222 2/2222 2/2211 2/2111 2/1121 موسسه اعتباری نور 22

 2034711224 - ///0057/17 - //00190172 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 رایها بهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال 12110مرداد   شود که درملاحظه می
و سهم  2-2( که با توجه به جدول 1222آمده است )بالاتر از  دستبه 1121/20211موبایلی عدد ابزار پذیرش 

دهنده تمرکز بسیار بالا در بازار ابزار های پذیرش0 نشانیک از ابزار های هراز تعداد تراکنش هر بانک پذیرنده
م قابل هها سپذیرش موبایلی است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک

شاخص در بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی  اند. برای اینگرفتههای بازار را در اختیار توجهی از پذیرش تراکنش
( 1222تا  1222)بین  حاصل شده است 1111/10112و  2221/10221پذیرش اینترنتی به ترتیب اعداد ر و ابزا

ده های پذیرنتمرکز ملایم در بازار این ابزار بین بانک0 این ارقام مبین وجود 2-2که با توجه به اطلاعات جدول 
های پذیرنده در بازار این دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذیرش موبایلی سهم بالاتر و قابل باشد. لذا سایر بانکمی

 توجهی از بازار را در اختیار دارند. 

نسبت  11های پذیرنده در مرداد ماه هیرشمن برای بازار بانک-میزان نرخ رشد شاخص هرفیندال 2-2جدول در 
 محاسبه شده و ارائه گردیده است.  11ماه  به تیر
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 11مرداد و شهریور   –های پذیرندههیرشمن در بازار بانک-ه اختلاف شاخص هرفیندالمقایس 2-2جدول 

HHI 
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد 

 H-H 10221/2221 10221/1122 -1/112 10112/1111 10212/1222 -1/122 2211/1121 1121/2112 -11/222شاخص 

 

 هایهیرشمن در بازار بانک –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه می
نرخ رشد  11ماه هر سه ابزار پذیرش در شهریور ماه نسبت به مرداد  های کارتی0 در حوزهتراکنش پذیرنده
ها در هر کدام از ابزارهای های پذیرنده تراکنشوجود داشته است و این به معنای نزدیک شدن بانکمنفی 

ازار تغییرات سبب تغییر وضعیت و طبقه تمرکز در ب اینباشد. نکته دیگر اینکه پذیرش به بازار رقابتی می
 ذیرندگی هیچ ابزاری نشده است.پ

 

 صادرکنندگیسهم بازار  .2.1
داد شود. برای این منظور ابتدا آماری از تعها پرداخته میدر این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک

ارائه شده و سپس سهم بازار هر یک از   21دار در شبکه شاپرکهای بانکی تراکنشهر یک از انواع کارت
ه های بانکی محاسبو نیز به تفکیک انواع کارت هادار از مجموع کارتهای صادرکننده کارت تراکنشبانک

 گردد.می

                                                 

 
ها ارتهای کهایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشند. در این تعریف تعداد تراکنشکارت 21

 گردد.مرتبه در آمار لحاظ می اهمیتی نداشته و هر کارتی با تراکنش بیش از یک عدد0 تنها یک

 
 

 

در  دارهای بانكی تراکنشتعداد کل هر یک از انواع کارت .2.1.1
 سوئیچ شاپرک

0 21های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت
 شوند.بندی میارت هدیه و بن کارت( طبقهنام )کیا بی  22پرداختهو کارت پیش  22کارت اعتباری

عدد بوده 1102110211 دار در سوییچ شاپرک مجموعا های بانکی تراکنش0 تعداد کارت1211ماه  شهریور در
درصدی متعلق به کارت برداشت و  21/11عدد و سهم تعدادی  2202120112است که بیشترین تعداد آن با 

. این اطلاعات در درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است 21/2هم عدد و س 120212کمترین تعداد آن با 
 ارائه شده است. 2-2جدول 

  

                                                 

 
21 Debit card 

22 Credit card  
22 Prepaid   
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در  دارهای بانكی تراکنشتعداد کل هر یک از انواع کارت .2.1.1
 سوئیچ شاپرک

0 21های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت
 شوند.بندی میارت هدیه و بن کارت( طبقهنام )کیا بی  22پرداختهو کارت پیش  22کارت اعتباری

عدد بوده 1102110211 دار در سوییچ شاپرک مجموعا های بانکی تراکنش0 تعداد کارت1211ماه  شهریور در
درصدی متعلق به کارت برداشت و  21/11عدد و سهم تعدادی  2202120112است که بیشترین تعداد آن با 

. این اطلاعات در درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است 21/2هم عدد و س 120212کمترین تعداد آن با 
 ارائه شده است. 2-2جدول 

  

                                                 

 
21 Debit card 

22 Credit card  
22 Prepaid   
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 11شهریور   –دار های بانکی تراکنشمقایسه تعداد و سهم هر یک از کارت  2-2جدول 

 

 
 ماه

 شاخص
تعداد کارت 
هدیه و بن 

 کارت

تعداد کارت 
 اعتباری

تعداد کارت 
 مجموع برداشت

مرداد 
1211 

 1202110122 2202210222 120111 102210222 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت

 دار ازهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشکل کارت

2/112 2/222 11/112  - 

شهریور 
1211 

 1102110211 2202120112 120212 201210212 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت

 دار ازهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشکل کارت

2/212 2/212 11/212  - 

دار  در شهریور ماه نسبت به رشد تعداد کارت بانکی تراکنش
 1/212 2/212- 12/222- 1/212 مرداد ماه

 

نسبت به  11دار در شهریور های بانکی تراکنشاد کل کارتشود0 تعدملاحظه میهمانگونه که در جدول فوق 
مشخص است0 نرخ رشد در  2-2جدول اشته است. همانگونه که در د درصد 21/1معادل مرداد ماه0 نرخ رشد 

 های هدیه و بن کارت مثبت و در دودسته دیگر منفی بوده است.کارت  دسته
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 11شهریور   –دار های بانکی تراکنشمقایسه تعداد و سهم هر یک از کارت  2-2جدول 

 

 
 ماه

 شاخص
تعداد کارت 
هدیه و بن 

 کارت

تعداد کارت 
 اعتباری

تعداد کارت 
 مجموع برداشت

مرداد 
1211 

 1202110122 2202210222 120111 102210222 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت

 دار ازهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشکل کارت

2/112 2/222 11/112  - 

شهریور 
1211 

 1102110211 2202120112 120212 201210212 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت

 دار ازهای بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت
 دارهای تراکنشکل کارت

2/212 2/212 11/212  - 

دار  در شهریور ماه نسبت به رشد تعداد کارت بانکی تراکنش
 1/212 2/212- 12/222- 1/212 مرداد ماه

 

نسبت به  11دار در شهریور های بانکی تراکنشاد کل کارتشود0 تعدملاحظه میهمانگونه که در جدول فوق 
مشخص است0 نرخ رشد در  2-2جدول اشته است. همانگونه که در د درصد 21/1معادل مرداد ماه0 نرخ رشد 

 های هدیه و بن کارت مثبت و در دودسته دیگر منفی بوده است.کارت  دسته

 
 

 
 

 

بانكی تراکنش هایهای صادرکننده از کل کارتبانک سهم .2.1.1
 دار

های که سهم تعدادی کارت بانک صادرکننده بوده 21به تعداد حداقل یک تراکنش0 متعلق  های دارایتعداد کارت 1211طی مرداد ماه 
دار درهای بانکی تراکنشها از تعداد کل کارتاین بانک

 

 ترسیم شده است.  2-2شکل 

 

بانک ملی ایران
20./71

بانک ملت
00.4/1

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی00.411

7.421
بانک سپه

7./91

بانک تجارت
7.791

بانک رفاه کارگران
7.971

بانک مسكن
9.291

بانک انصار
2.391

بانک پارسیان
2.921

بانک پاسارگاد
2.221

بانک قوامین
2.191

سایر
05.071
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 1211 شهریور –دار در شبکه شاپرک های بانکی تراکنشاز تعداد کارت صادرکنندههای سهم بانک 2-2شکل 

 

دارای بیشترین  " صادرات ایران "و  " ملت "0 "یرانا یمل" یهابانک 11ماه شهریور  شود که درمی ملاحظه
مودار گردد در نکه مشاهده می . همانگونهانددار در شبکه شاپرک بودههای بانکی تراکنشسهم از تعداد کارت

و  اندشدهدار آورده های بانکی تراکنشدرصد از کل تعداد کارت 1های با سهم تعدادی بالاتر از بالا تنها بانک
  اند.ها در نمودار تحت عنوان سایر آمدهبقیه بانک

  

بانک ملی ایران
20./71

بانک ملت
00.4/1

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی00.411

7.421
بانک سپه

7./91

بانک تجارت
7.791

بانک رفاه کارگران
7.971

بانک مسكن
9.291

بانک انصار
2.391

بانک پارسیان
2.921

بانک پاسارگاد
2.221

بانک قوامین
2.191

سایر
05.071
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 1211 شهریور –دار در شبکه شاپرک های بانکی تراکنشاز تعداد کارت صادرکنندههای سهم بانک 2-2شکل 

 

دارای بیشترین  " صادرات ایران "و  " ملت "0 "یرانا یمل" یهابانک 11ماه شهریور  شود که درمی ملاحظه
مودار گردد در نکه مشاهده می . همانگونهانددار در شبکه شاپرک بودههای بانکی تراکنشسهم از تعداد کارت

و  اندشدهدار آورده های بانکی تراکنشدرصد از کل تعداد کارت 1های با سهم تعدادی بالاتر از بالا تنها بانک
  اند.ها در نمودار تحت عنوان سایر آمدهبقیه بانک

  

بانک ملی ایران
20./71

بانک ملت
00.4/1

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی00.411

7.421
بانک سپه

7./91

بانک تجارت
7.791

بانک رفاه کارگران
7.971

بانک مسكن
9.291

بانک انصار
2.391

بانک پارسیان
2.921

بانک پاسارگاد
2.221

بانک قوامین
2.191

سایر
05.071

 
 

 

های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع سهم بانک .2.1.9
 داربانكی تراکنش هایکارت

در  1211سال  ماه مرداد دار برایهای صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشسهم بانک
دار بیشترین کارت برداشت تراکنش این ماهارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در  1-2جدول 

دار کنشکارت اعتباری ترا ؛ بیشترین  "ملت"و  "صادرات ایران  "0 "ملی ایران"هایبانکترتیب متعلق به  به
و بیشترین کارت هدیه و بن کارت "شرکت دولتی پست بانک"و  "سپه"0 "ملت"های بانکعلق به مت

  بوده است. "ملت"و  "ملی ایران"0  "پارسیان  "های بانکدار متعلق به تراکنش

 1211شهریور  –دار های بانکی تراکنشتکارسهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از   1-2جدول 

کارت سهم از کل  صادرکنندهنام بانک  ردیف
 اعتباری

کارت سهم از کل 
 برداشت

کارت سهم از کل 
 هدیه و بن کارت

 1/212 1/212 2/122 بانک اقتصاد نوین 1
 1/212 1/112 2/222 بانک انصار 1
 2/222 2/212 2/212 بانک ایران زمین 2
 2/212 1/112 2/212 بانک آینده 2
 031741 1/122 2/112 بانک پارسیان 2

 1/222 1/122 1/222 بانک پاسارگاد 1
 2/212 1/222 1/212 بانک تجارت 1
 2/122 2/222 2/112 بانک توسعه  تعاون 2
 2/212 2/212 2/222 بانک توسعه صادرات ایران 1
 2/122 2/212 2/222 بانک حکمت ایرانیان 12
 2/212 2/212 2/212 خاورمیانهبانک  11
 2/212 2/212 2/122 بانک دی 11
 2/112 1/212 2/212 بانک رفاه کارگران 12
 2/122 2/112 2/112 بانک سامان 12
 2/222 1/222 091941 بانک سپه 12
 2/122 2/112 2/212 بانک سرمایه 11
 2/222 2/112 2/212 بانک سینا 11
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کارت سهم از کل  صادرکنندهنام بانک  ردیف
 اعتباری

کارت سهم از کل 
 برداشت

کارت سهم از کل 
 هدیه و بن کارت

 713/1 1/112 1/122 بانک شهر 12

 1/112 001531 1/212 بانک صادرات ایران 11
 2/212 2/222 2/222 بانک صنعت و معدن 12
 2/222 1/112 2/222 بانک قرض الحسنه رسالت 11
 1/212 1/122 2/222 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11
 1/212 1/222 2/222 بانک قوامین 12
 2/122 2/112 2/222 بانک کارآفرین 12
 2/222 1/212 1/212 کشاورزی بانک 12
 2/212 2/122 2/222 بانک گردشگری 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی  11
 2/212 2/212 2/222 ایران

 1/222 2/112 2/222 بانک مسکن 12
 2/222 2/222 2/222 ونزوئلا -بانک مشترک ایران  11
 1/112 0015/1 501091 بانک ملت 22

 0017/1 221241 2/212 بانک ملی ایران 21

 2/112 1/222 71171 شرکت دولتی پست بانک 21
 2/212 2/212 2/222 موسسه اعتباری توسعه 22
 1/122 2/122 2/112 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22
 2/222 2/122 2/222 موسسه اعتباری ملل 22
 2/212 2/212 2/222 موسسه اعتباری نور 21

 

 12/11دار از نوع کارت برداشت با تراکنشهای بانکی شود در این ماه0 بیشترین سهم از تعداد کارتملاحظه می
از نوع  و "ملت"درصد متعلق به بانک  12/21با از نوع کارت اعتباری ، "ملی ایران" درصد متعلق به بانک

 است.ده بو "پارسیان"درصد متعلق به بانک  12/11کارت با کارت هدیه و بن

 
 

 

های از انواع کارت هر بانک صادرکننده هایسهم تراکنش .2.1.2
 دار در همان بانکبانكی تراکنش

ای ههر بانک صادرکننده از انواع کارت هایتراکنشدر این بخش از گزارش برای داشتن تصویری از سهم 
 ارائه شده است.  1-2جدول اطلاعات مربوطه در  11مرداد ماه برای  دار در همان بانکبانکی تراکنش

 1211شهریور  – رکنندهصاد های بانکدار از مجموع کارتهای بانکی تراکنشسهم هر دسته از انواع کارت  1-2جدول 

 کارت اعتباریسهم  نام بانک صادرکننده ردیف
 های بانکاز تراکنش

 کارت برداشتسهم 
 های بانکاز تراکنش

کارت هدیه و بن سهم 
های از تراکنش کارت

 بانک

 1/222 12/212 2/112 بانک اقتصاد نوین 1
 1/122 12/222 2/212 بانک انصار 1
 2/122 11/212 2/222 بانک ایران زمین 2
 12/112 22/212 2/222 بانک آینده 2
 11/122 12/212 2/212 بانک پارسیان 2
 2/212 12/222 2/212 بانک پاسارگاد 1
 1/212 11/212 2/212 بانک تجارت 1
 2/222 11/112 2/222 بانک توسعه  تعاون 2
 2/212 11/122 2/222 بانک توسعه صادرات ایران 1
 1/112 11/222 2/222 ایرانیانبانک حکمت  12
 2/112 12/112 1/122 بانک خاورمیانه 11
 2/122 12/212 2/222 بانک دی 11
 1/212 11/222 2/222 بانک رفاه کارگران 12
 12/112 21/222 2/222 بانک سامان 12
 1/122 11/112 2/122 بانک سپه 12
 2/122 11/212 2/222 بانک سرمایه 11
 2/112 12/212 2/212 بانک سینا 11
 12/212 22/222 2/122 بانک شهر 12
 1/222 12/112 2/212 بانک صادرات ایران 11
 1/212 12/222 1/122 بانک صنعت و معدن 12
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های از انواع کارت هر بانک صادرکننده هایسهم تراکنش .2.1.2
 دار در همان بانکبانكی تراکنش

ای ههر بانک صادرکننده از انواع کارت هایتراکنشدر این بخش از گزارش برای داشتن تصویری از سهم 
 ارائه شده است.  1-2جدول اطلاعات مربوطه در  11مرداد ماه برای  دار در همان بانکبانکی تراکنش

 1211شهریور  – رکنندهصاد های بانکدار از مجموع کارتهای بانکی تراکنشسهم هر دسته از انواع کارت  1-2جدول 

 کارت اعتباریسهم  نام بانک صادرکننده ردیف
 های بانکاز تراکنش

 کارت برداشتسهم 
 های بانکاز تراکنش

کارت هدیه و بن سهم 
های از تراکنش کارت

 بانک

 1/222 12/212 2/112 بانک اقتصاد نوین 1
 1/122 12/222 2/212 بانک انصار 1
 2/122 11/212 2/222 بانک ایران زمین 2
 12/112 22/212 2/222 بانک آینده 2
 11/122 12/212 2/212 بانک پارسیان 2
 2/212 12/222 2/212 بانک پاسارگاد 1
 1/212 11/212 2/212 بانک تجارت 1
 2/222 11/112 2/222 بانک توسعه  تعاون 2
 2/212 11/122 2/222 بانک توسعه صادرات ایران 1
 1/112 11/222 2/222 ایرانیانبانک حکمت  12
 2/112 12/112 1/122 بانک خاورمیانه 11
 2/122 12/212 2/222 بانک دی 11
 1/212 11/222 2/222 بانک رفاه کارگران 12
 12/112 21/222 2/222 بانک سامان 12
 1/122 11/112 2/122 بانک سپه 12
 2/122 11/212 2/222 بانک سرمایه 11
 2/112 12/212 2/212 بانک سینا 11
 12/212 22/222 2/122 بانک شهر 12
 1/222 12/112 2/212 بانک صادرات ایران 11
 1/212 12/222 1/122 بانک صنعت و معدن 12
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 کارت اعتباریسهم  نام بانک صادرکننده ردیف
 های بانکاز تراکنش

 کارت برداشتسهم 
 های بانکاز تراکنش

کارت هدیه و بن سهم 
های از تراکنش کارت

 بانک

 1/222 12/122 2/222 بانک قرض الحسنه رسالت 11
 2/222 11/112 2/222 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11
 1/122 11/112 2/222 بانک قوامین 12
 12/122 21/222 2/222 بانک کارآفرین 12
 1/122 12/222 2/212 بانک کشاورزی 12
 2/212 12/212 2/122 بانک گردشگری 11
 11/112 11/122 2/222 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11
 1/212 12/222 2/222 بانک مسکن 12
 21/222 22/212 2/222 ونزوئلا -بانک مشترک ایران  11
 1/212 11/212 2/212 بانک ملت 22
 1/222 12/122 2/212 بانک ملی ایران 21
 2/222 11/222 2/112 شرکت دولتی پست بانک 21
 2/122 11/112 2/222 موسسه اعتباری توسعه 22
 1/222 12/122 2/212 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22
 2/222 11/212 2/222 موسسه اعتباری ملل 22
 2/222 12/212 2/222 اعتباری نورموسسه  21

 

ت دار در هر بانکی به کارت برداشبیشترین سهم از تعداد کارت تراکنشهمچنان شود همانگونه که ملاحظه می
فر( ها سهم صبانک ارت اعتباری کمترین سهم )در اغلبو سپس کارت هدیه و بن کارت اختصاص داشته و ک

 را  در این بین داشته است.

 

 
 

 

گیری تمرکز در بازار صادرکنندگی هر یک از اندازه .2.1.2
 دارهای بانكی تراکنشکارت

هیرشمن برای سنجش میزان تمرکز در بازار صادرکنندگی هر  -در این بخش از گزارش0 شاخص هرفیندال
سی شود. در واقع هدف بررگیری و بررسی میدار در شبکه شاپرک اندازههای بانکی تراکنشیک از انواع کارت

های بانکی است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق ها در صادر نمودن انواع کارتن رقابت بانکمیزا
دار شبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شده است. در های تراکنشهای صادر شده0 از کارتکارت

 نتایج این بررسی ارائه شده است. 2-2جدول 

 1211شهریور  –های بانکی تراکنش دار هیرشمن در بازار صادرکنندگی کارت -محاسبه شاخص هرفیندال 2-2جدول 

 ذیرندهنام بانک پ ردیف
 کارت هدیه و بن کارت کارت برداشت کارت اعتباری

iS 2
iS iS 

2
iS 

iS 2
iS 

 2/2211 1/2211 1/1221 1/2122 12/2211 2/1212 بانک اقتصاد نوین 1
 1/1122 1/2112 2/1121 1/1221 2/1222 2/2221 بانک انصار 1
 2/1111 2/2111 2/1111 2/2121 2/2222 2/2112 بانک ایران زمین 2
 22/1211 2/2122 1/2112 1/1112 2/2222 2/2211 بانک آینده 2
 221/2211 11/1222 1/1222 1/1222 2/2111 2/1121 بانک پارسیان 2
 2/2112 1/2221 2/2222 1/1211 2/1121 1/2211 بانک پاسارگاد 1
 12/2112 2/2211 21/1212 1/1111 1/2122 1/2111 بانک تجارت 1
 2/2221 2/1211 2/1111 2/2211 2/1221 2/1112 بانک توسعه  تعاون 2
 2/2221 2/2122 2/2221 2/2221 2/2222 2/2222 بانک توسعه صادرات ایران 1
 2/2112 2/1212 2/1222 2/2111 2/2222 2/2222 بانک حکمت ایرانیان 12
 2/2222 2/2112 2/2221 2/2122 2/1221 2/2112 بانک خاورمیانه 11
 2/2112 2/2121 2/1112 2/2121 2/2112 2/1212 بانک دی 11
 11/1211 2/1211 21/1112 1/2122 2/2222 2/2122 بانک رفاه کارگران 12
 12/2222 2/1211 2/2122 2/1211 12/1112 2/1212 بانک سامان 12
 12/2122 2/2222 21/1211 1/2112 112/2211 12/2211 بانک سپه 12
 2/2111 2/1212 2/2121 2/1122 2/2222 2/2211 بانک سرمایه 11
 2/1121 2/2211 2/2221 2/1121 12/1212 2/2121 بانک سینا 11
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گیری تمرکز در بازار صادرکنندگی هر یک از اندازه .2.1.2
 دارهای بانكی تراکنشکارت

هیرشمن برای سنجش میزان تمرکز در بازار صادرکنندگی هر  -در این بخش از گزارش0 شاخص هرفیندال
سی شود. در واقع هدف بررگیری و بررسی میدار در شبکه شاپرک اندازههای بانکی تراکنشیک از انواع کارت

های بانکی است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق ها در صادر نمودن انواع کارتن رقابت بانکمیزا
دار شبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شده است. در های تراکنشهای صادر شده0 از کارتکارت

 نتایج این بررسی ارائه شده است. 2-2جدول 

 1211شهریور  –های بانکی تراکنش دار هیرشمن در بازار صادرکنندگی کارت -محاسبه شاخص هرفیندال 2-2جدول 

 ذیرندهنام بانک پ ردیف
 کارت هدیه و بن کارت کارت برداشت کارت اعتباری

iS 2
iS iS 

2
iS 

iS 2
iS 

 2/2211 1/2211 1/1221 1/2122 12/2211 2/1212 بانک اقتصاد نوین 1
 1/1122 1/2112 2/1121 1/1221 2/1222 2/2221 بانک انصار 1
 2/1111 2/2111 2/1111 2/2121 2/2222 2/2112 بانک ایران زمین 2
 22/1211 2/2122 1/2112 1/1112 2/2222 2/2211 بانک آینده 2
 221/2211 11/1222 1/1222 1/1222 2/2111 2/1121 بانک پارسیان 2
 2/2112 1/2221 2/2222 1/1211 2/1121 1/2211 بانک پاسارگاد 1
 12/2112 2/2211 21/1212 1/1111 1/2122 1/2111 بانک تجارت 1
 2/2221 2/1211 2/1111 2/2211 2/1221 2/1112 بانک توسعه  تعاون 2
 2/2221 2/2122 2/2221 2/2221 2/2222 2/2222 بانک توسعه صادرات ایران 1
 2/2112 2/1212 2/1222 2/2111 2/2222 2/2222 بانک حکمت ایرانیان 12
 2/2222 2/2112 2/2221 2/2122 2/1221 2/2112 بانک خاورمیانه 11
 2/2112 2/2121 2/1112 2/2121 2/2112 2/1212 بانک دی 11
 11/1211 2/1211 21/1112 1/2122 2/2222 2/2122 بانک رفاه کارگران 12
 12/2222 2/1211 2/2122 2/1211 12/1112 2/1212 بانک سامان 12
 12/2122 2/2222 21/1211 1/2112 112/2211 12/2211 بانک سپه 12
 2/2111 2/1212 2/2121 2/1122 2/2222 2/2211 بانک سرمایه 11
 2/1121 2/2211 2/2221 2/1121 12/1212 2/2121 بانک سینا 11
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 ذیرندهنام بانک پ ردیف
 کارت هدیه و بن کارت کارت برداشت کارت اعتباری

iS 2
iS iS 

2
iS 

iS 2
iS 

 12/1121 1/1122 1/2221 1/1122 1/2121 1/1121 بانک شهر 12
 21/1121 1/1221 122/2112 11/2121 2/1122 1/2222 بانک صادرات ایران 11
 2/2222 2/2111 2/2221 2/2112 2/1221 2/2112 بانک صنعت و معدن 12
 2/1111 2/2112 1/2212 1/1122 2/2222 2/2222 بانک قرض الحسنه رسالت 11
 1/2112 1/2221 1/2121 1/1221 2/2222 2/2222 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11
 1/1212 1/2122 2/1121 1/2222 2/2222 2/2222 بانک قوامین 12
 2/2121 2/1222 2/2122 2/1111 2/2222 2/2222 بانک کارآفرین 12
 11/2222 2/2212 21/1222 1/2122 2/2212 1/2122 بانک کشاورزی 12
 2/2112 2/2122 2/2221 2/1211 2/1212 2/2112 بانک گردشگری 11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی  11
 2/2221 2/2221 2/2222 2/2222 2/2222 2/2222 ایران

 1/1211 1/2112 12/2211 2/1111 2/2222 2/2222 بانک مسکن 12
 2/2222 2/2221 2/2222 2/2221 2/2222 2/2222 ونزوئلا -بانک مشترک ایران  11
 12/1212 1/1121 122/1221 11/2222 10112/2111 21/1212 بانک ملت 22
 122/1212 11/1111 212/1121 11/1221 11/1112 2/2212 بانک ملی ایران 21
 2/2221 2/1122 2/1112 1/2212 21/1221 1/2222 شرکت دولتی پست بانک 21
 2/2222 2/2121 2/2222 2/2111 2/2222 2/2222 موسسه اعتباری توسعه 22
 2/1122 1/1211 2/2111 2/1222 2/2211 2/1122 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22
 2/2212 2/2222 2/2221 2/1212 2/2222 2/2222 موسسه اعتباری ملل 22
 2/1122 2/2122 2/1212 2/2121 2/2222 2/2222 اعتباری نورموسسه  21

 5013079/ - 0011414492 - 2030217107 - هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

هر دسته  درهیرشمن در بازار صادر کنندگی  -0 شاخص هرفیندال 11ماه  شهریور شود که درملاحظه می
ت. داشته اسرشد مثبت وجود  "برداشت"در دسته  و منفیرشد  "کارت هدیه و بن کارت" و "کارت اعتباری"
)کمتر  "رقابتی"ماه همچنان در طبقه  ی در شهریوردرصد 22/2  با نرخ رشد منفی "هدیه و بن کارت کارت"

 
 

 

 کارت"صدور  های صادر کننده درزار بانکسهم باهمچنان که  ستبدان معناکه  ( قرار گرفته است1222از 
 باشد.پراکندگی متناسبی داشته و دارای استاندارد بوده و محیط رقابتی می "هدیه و بن کارت

قرار گرفته  همچنان در طبقه تمرکز بالادرصدی0  11/1با نرخ رشد منفی  "کارت اعتباری"دیگراینکهنکته 
 باشد.ها میدهنده انحصار در بازار این دسته کارت در دست تعداد مشخصی از بانکاست و این نشان

 11/1 منفینرخ رشد  "کارت اعتباری"گردد0 این شاخص براینیز مشاهده می 1-2جدول در انگونه که هم
ار حیطه انحصدر و  "تمرکز بالا"در طبقه همچنان  "کارت اعتباری"این شاخص برای دسته داشته و را درصد 

و  "سپه"0 "ملت"های به ترتیب به بانک برای کارت اعتباری 11ماه  ریوربالاترین سهم در شه. قرارا دارد
  تعلق گرفته است. "شرکت دولتی پست بانک"

ار در دهای بانکی تراکنشهای صادرکننده کارتهیرشمن برای بازار بانک-شاخص هرفیندال نرخ رشد میزان
 ارائه شده است. 1-2جدول در  11ماه مرداد ماه نسبت به  شهریور

 11مرداد و شهریور   –های صادرکنندههیرشمن در بازار بانک-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 1-2جدول 

HHI 
 کارت هدیه و بن کارت برداشتکارت  اعتباریکارت 

 نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد 

 شاخص
HHI 

20111/2212 10111/1211 -1/112 10221/2221 10222/2221 2/112 211/2212 221/1112 -2/222 

 

هیرشمن در بازار  –شاخص هرفیندال  تغییرات شود که میزانملاحظه می 1-2جدول با توجه به اطلاعات 
ور در کش "کارت برداشت"صدور در شهریور ماه در حوزه  0دارهای بانکی تراکنشکننده کارت های صادربانک

ده های صادر کنناین به معنی نزدیک شدن به رقابت در بین بانک درصدی داشته است که 22/2رشد منفی 
 است.

که  باقی مانده "رقابتی" درصدی0 همچنان در طبقه 22/2با وجود رشد منفی  "کارت هدیه و بن کارت"
ملی "0 "پارسیان"های دار )هدیه و بن کارت( به بانکهای تراکنشبیشترین سهم در صدور این دسته از کارت

  است. تعلق گرفته  "شهر" و "ایران
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 کارت"صدور  های صادر کننده درزار بانکسهم باهمچنان که  ستبدان معناکه  ( قرار گرفته است1222از 
 باشد.پراکندگی متناسبی داشته و دارای استاندارد بوده و محیط رقابتی می "هدیه و بن کارت

قرار گرفته  همچنان در طبقه تمرکز بالادرصدی0  11/1با نرخ رشد منفی  "کارت اعتباری"دیگراینکهنکته 
 باشد.ها میدهنده انحصار در بازار این دسته کارت در دست تعداد مشخصی از بانکاست و این نشان

 11/1 منفینرخ رشد  "کارت اعتباری"گردد0 این شاخص براینیز مشاهده می 1-2جدول در انگونه که هم
ار حیطه انحصدر و  "تمرکز بالا"در طبقه همچنان  "کارت اعتباری"این شاخص برای دسته داشته و را درصد 

و  "سپه"0 "ملت"های به ترتیب به بانک برای کارت اعتباری 11ماه  ریوربالاترین سهم در شه. قرارا دارد
  تعلق گرفته است. "شرکت دولتی پست بانک"

ار در دهای بانکی تراکنشهای صادرکننده کارتهیرشمن برای بازار بانک-شاخص هرفیندال نرخ رشد میزان
 ارائه شده است. 1-2جدول در  11ماه مرداد ماه نسبت به  شهریور

 11مرداد و شهریور   –های صادرکنندههیرشمن در بازار بانک-مقایسه اختلاف شاخص هرفیندال 1-2جدول 

HHI 
 کارت هدیه و بن کارت برداشتکارت  اعتباریکارت 

 نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد  نرخ رشد 11شهریور 11مرداد 

 شاخص
HHI 

20111/2212 10111/1211 -1/112 10221/2221 10222/2221 2/112 211/2212 221/1112 -2/222 

 

هیرشمن در بازار  –شاخص هرفیندال  تغییرات شود که میزانملاحظه می 1-2جدول با توجه به اطلاعات 
ور در کش "کارت برداشت"صدور در شهریور ماه در حوزه  0دارهای بانکی تراکنشکننده کارت های صادربانک

ده های صادر کنناین به معنی نزدیک شدن به رقابت در بین بانک درصدی داشته است که 22/2رشد منفی 
 است.

که  باقی مانده "رقابتی" درصدی0 همچنان در طبقه 22/2با وجود رشد منفی  "کارت هدیه و بن کارت"
ملی "0 "پارسیان"های دار )هدیه و بن کارت( به بانکهای تراکنشبیشترین سهم در صدور این دسته از کارت

  است. تعلق گرفته  "شهر" و "ایران
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های کشور در نقش پذیرنده و های بانکو مبلغ تراکنش سهم تعداد .2.9
 صادرکننده 

ا هصادر شده و پذیرش شده هر بانک آورده شده تا میزان فعالیت بانک هایتراکنشدر این بخش تعداد و مبلغ 
سهم هر بانک از تعداد و مبلغ کل  12-2جدول شاپرکی مشخص گردد.  هایتراکنشدر حوزه صدور و پذیرش 

 دهد.صادر شده و پذیرش شده را نشان می هایتراکنش

 1211 شهریور – صادر شده و پذیرش شده هایتراکنشمبلغی هر بانک از کل سهم تعدادی و  12-2جدول 

 

 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش هاسهم تعدادی تراکنش

 ردیف
سهم تعداد 

های تراکنش
 صادر شده از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

صادر شده از 
 کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

 1/222 1/222 1/122 1/222 بانک اقتصاد نوین 1

 1/122 1/222 1/112 2/222 بانک انصار 1

 2/122 2/122 2/212 2/222 بانک ایران زمین 2

 1/212 1/112 1/112 1/212 بانک آینده 2

 2/212 1/112 1/112 2/212 بانک پارسیان 2

پاسارگادبانک  1  1/222 2/212 1/122 2/122 

 2/112 2/112 2/112 1/112 بانک تجارت 1

 2/112 2/112 2/122 2/212 بانک توسعه  تعاون 2

 2/222 2/222 2/212 2/212 بانک توسعه صادرات ایران 1

 2/112 2/122 2/122 2/212 بانک حکمت ایرانیان 12

 2/112 2/212 2/222 2/212 بانک خاورمیانه 11

 2/222 2/222 2/112 2/212 بانک دی 11

 2/112 2/122 2/222 2/222 بانک رفاه کارگران 12

 2/222 1/122 2/122 1/222 بانک سامان 12

 2/212 2/222 2/222 1/222 بانک سپه 12

 
 

 

 

 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش هاسهم تعدادی تراکنش

 ردیف
سهم تعداد 

های تراکنش
 صادر شده از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

صادر شده از 
 کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

 2/222 2/222 2/112 2/112 بانک سرمایه 11

 1/122 2/122 2/122 2/122 بانک سینا 11

 1/122 1/122 2/212 1/112 بانک شهر 12

 001101 001771 1/122 001031 بانک صادرات ایران 11

 2/222 2/222 2/212 2/222 بانک صنعت و معدن 12

 1/222 1/112 2/222 1/122 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 2/212 1/222 2/222 1/122 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 1/112 1/112 1/222 1/222 بانک قوامین 12

 2/122 2/112 2/122 2/122 بانک کارآفرین 12

 2/112 2/112 71771 1/212 بانک کشاورزی 12

 2/212 2/122 2/222 2/122 بانک گردشگری 11

 2/122 2/212 2/212 2/212 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11

 1/112 2/112 2/222 1/112 بانک مسکن 12

ونزوئلا -بانک مشترک ایران  11  2/222 2/222 2/222 2/222 

 241731 031191 251421 021171 بانک ملت 22

 011331 071151 31311 211771 بانک ملی ایران 21

 2/212 2/122 2/222 1/222 شرکت دولتی پست بانک 21

 2/212 2/212 2/222 2/212 موسسه اعتباری توسعه 22

 2/212 2/122 2/222 2/222 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 2/222 2/212 2/222 2/122 موسسه اعتباری ملل 22

 2/112 2/212 2/122 2/122 موسسه اعتباری نور 21
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 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش هاسهم تعدادی تراکنش

 ردیف
سهم تعداد 

های تراکنش
 صادر شده از کل

سهم تعداد 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

صادر شده از 
 کل 

سهم  مبلغ 
های تراکنش

 پذیرش شده از کل 

 2/222 2/222 2/112 2/112 بانک سرمایه 11

 1/122 2/122 2/122 2/122 بانک سینا 11

 1/122 1/122 2/212 1/112 بانک شهر 12

 001101 001771 1/122 001031 بانک صادرات ایران 11

 2/222 2/222 2/212 2/222 بانک صنعت و معدن 12

 1/222 1/112 2/222 1/122 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 2/212 1/222 2/222 1/122 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 1/112 1/112 1/222 1/222 بانک قوامین 12

 2/122 2/112 2/122 2/122 بانک کارآفرین 12

 2/112 2/112 71771 1/212 بانک کشاورزی 12

 2/212 2/122 2/222 2/122 بانک گردشگری 11

 2/122 2/212 2/212 2/212 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11

 1/112 2/112 2/222 1/112 بانک مسکن 12

ونزوئلا -بانک مشترک ایران  11  2/222 2/222 2/222 2/222 

 241731 031191 251421 021171 بانک ملت 22

 011331 071151 31311 211771 بانک ملی ایران 21

 2/212 2/122 2/222 1/222 شرکت دولتی پست بانک 21

 2/212 2/212 2/222 2/212 موسسه اعتباری توسعه 22

 2/212 2/122 2/222 2/222 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 2/222 2/212 2/222 2/122 موسسه اعتباری ملل 22

 2/112 2/212 2/122 2/122 موسسه اعتباری نور 21
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 شده شده و پذیرشصادر هایتراکنش و مبلغ بیانگر آن است که بیشترین سهم از تعداد 12-2جدول اطلاعات 
 اختصاص یافته است. "کشاورزی"و  "صادرات ایران"0 "ملی ایران"0  "ملت" هایبانک به 11در شهریور ماه 

ت. شاپرکی اس هایتراکنشنشان دهنده برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور  2-2شکل در ادامه 
 ذیرش شده همان بانکپ هایتراکنشصادره هر بانک از تعداد  هایتراکنشبرای محاسبه این ویژگی0 تعداد 

 کسر و  حاصل در شکل نمایش داده شده است. 

 
 1211 شهریور –صادر شده از پذیرش شده هر بانک  هایتراکنشاختلاف در تعداد  2-2شکل 

های کنشتعداد ترابیشترین اختلاف مثبت در  "سامان"و  "پارسیان"0 "ملت"بر اساس این شکل0  سه بانک 
بیشترین اختلاف منفی در  "تجارت"و  "صادرات ایران"0 "ملی ایران"های و بانک پذیرش شده را دارا بوده

. این بدین معناست که در سه بانک نخست ورود منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از این خصوص را دارند
ق شمای کلی از جریان منابع مالی از طری 2-2شکل بانک و در سه بانک دیگر این موضوع برعکس است. 

 دهد.ها نشان میابزارهای کارتی در را در هر یک از بانک

246,046
81,099

62,854
33,817

18,041
14,780
14,568

6,719
6,243
3,711
2,764
2,320
2,124
976
195

-4
-19
-94

-486
-917

-1,344
-2,278
-2,899
-5,109
-5,450
-6,761
-9,095

-13,698
-20,322
-20,363
-23,681
-25,687

-34,714
-50,578

-74,495
-198,266

ونزوئال-بانک مشترک ایران موسسه اعتباری توسعهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک سینابانک ایران زمینبانک گردشگریموسسه اعتباری مللبانک کشاورزیبانک خاورمیانهبانک پاسارگادبانک آیندهبانک اقتصاد نوینبانک قرض الحسنه رسالتبانک سامانبانک پارسیانبانک ملت بانک ملی ایرانبانک صادرات ایرانبانک تجارتبانک مسکنبانک سپهبانک انصاربانک رفاه کارگرانبانک شهربانک قوامینشرکت دولتی پست بانکموسسه اعتباری کوثر مرکزیبانک قرض الحسنه مهر ایرانبانک حکمت ایرانیانبانک دیبانک توسعه  تعاونبانک سرمایهموسسه اعتباری نوربانک صنعت و معدنبانک توسعه صادرات ایرانبانک کارآفرین

 
 

 

پذیرش شده در هر بانک0 بیانگر سهم آن  هایتراکنش های صادرشده بااز سویی دیگر مجموع تعداد تراکنش
ش ها در هر دو نقباشد. بدین ترتیب دید کاملی از عملکرد هر یک از بانکها میبانک از کل تعداد تراکنش

ع تعداد آید.  این شاخص که از مجمومی به دستی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور صادرکنندگ
 2-2شکل آید در پذیرش شده همان بانک به دست می هایتراکنشصادره هر بانک با تعداد  هایتراکنش

 نشان داده شده است. 

 
 1211شهریور  – صادر شده و پذیرش شده هر بانک هایتراکنشمجموع تعداد  2-2شکل 

همچنان  "صادرات ایران"و  "ملی ایران"0 "ملت"گردد سه بانک میمشاهده  2-2شکل همانگونه که در 
0 "ونزوئلا-بانک مشترک ایران"های صنعت پرداخت کارتی و سه بانک بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش

 صنعت پرداخت هایکمترین سهم از کل تعداد تراکنش "بانک صنعت و معدن"و  "رات ایرانتوسعه صاد"
 اند.در اختیار داشته 1211 کارتی را در شهریور

690,483
562,944

337,891
279,651

226,517
202,913
194,772

183,695
117,592
116,341
111,938

88,449
67,197
66,030
65,842
61,700

52,060
39,812
37,950

27,502
25,206
24,357
18,407
14,190
13,128
12,577
10,435
9,543
9,263
7,394
5,090
1,238
1,033
734
294
4

ونزوئال-بانک مشترک ایران بانک توسعه صادرات ایرانبانک صنعت و معدنموسسه اعتباری توسعهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک کارآفرینبانک خاورمیانهبانک سرمایهموسسه اعتباری نورموسسه اعتباری مللبانک دیبانک گردشگریبانک حکمت ایرانیانبانک ایران زمینموسسه اعتباری کوثر مرکزیبانک سینابانک توسعه  تعاونبانک قرض الحسنه مهر ایرانشرکت دولتی پست بانکبانک شهربانک قوامینبانک اقتصاد نوینبانک آیندهبانک مسکنبانک انصاربانک سامانبانک قرض الحسنه رسالتبانک پاسارگادبانک رفاه کارگرانبانک تجارتبانک پارسیانبانک سپهبانک کشاورزیبانک صادرات ایرانبانک ملی ایرانبانک ملت
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پذیرش شده در هر بانک0 بیانگر سهم آن  هایتراکنش های صادرشده بااز سویی دیگر مجموع تعداد تراکنش
ش ها در هر دو نقباشد. بدین ترتیب دید کاملی از عملکرد هر یک از بانکها میبانک از کل تعداد تراکنش

ع تعداد آید.  این شاخص که از مجمومی به دستی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور صادرکنندگ
 2-2شکل آید در پذیرش شده همان بانک به دست می هایتراکنشصادره هر بانک با تعداد  هایتراکنش

 نشان داده شده است. 

 
 1211شهریور  – صادر شده و پذیرش شده هر بانک هایتراکنشمجموع تعداد  2-2شکل 

همچنان  "صادرات ایران"و  "ملی ایران"0 "ملت"گردد سه بانک میمشاهده  2-2شکل همانگونه که در 
0 "ونزوئلا-بانک مشترک ایران"های صنعت پرداخت کارتی و سه بانک بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش

 صنعت پرداخت هایکمترین سهم از کل تعداد تراکنش "بانک صنعت و معدن"و  "رات ایرانتوسعه صاد"
 اند.در اختیار داشته 1211 کارتی را در شهریور

690,483
562,944

337,891
279,651

226,517
202,913
194,772

183,695
117,592
116,341
111,938

88,449
67,197
66,030
65,842
61,700

52,060
39,812
37,950

27,502
25,206
24,357
18,407
14,190
13,128
12,577
10,435
9,543
9,263
7,394
5,090
1,238
1,033
734
294
4
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گی نندهای صادرکمبلغی هر بانک در حوزه های قبل مشاهده گردید0 قبل از این0 سهمهمانگونه که در بخش
ناشی از حضور در شبکه الکترونیکی  22ل در این بخش گردش مالیو پذیرندگی در شاپرک بررسی شد0 با این حا

ی وسیلهانجام شده به هایتراکنشمجموع مبالغ که در آن  نشان داده شده 1-2شکل  در هاپرداخت بانک
 آمده است. 21و مبالغ پذیرش شده توسط ابزارهایی که به شبای همان بانک متصل است 21های هر بانککارت

 
 1211 شهریور –گردش مالی شاپرکی هر بانک )بر حسب میلیارد ریال(  1-2شکل 

                                                 

 
22 Turnover 
 

 (.نمایدیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک در نقش بانک صادرکننده )بانکی 21
 
فتوح نزد آن م ی0بانک یهاکارت یوجوه مربوط به داد و ستدها یزبه منظور وار یرنده0است که حساب پذ در نقش بانک پذیرنده )بانکی 21

 .(است

1,072,720
661,931

557,530
281,068

267,390
230,101

205,490
159,077
147,263

132,389
129,471
126,748
118,517
115,627
111,030
101,368

88,197
69,894

52,350
33,574
31,234
28,544
28,436
27,195
23,170
22,969
20,850
17,229
12,103
11,210
4,795
2,719
1,411
1,306
1,143
4

بانک صادرات ایرانبانک ملی ایرانبانک ملت
بانک پارسیانبانک رفاه کارگرانبانک تجارتبانک سپهبانک کشاورزی
بانک مسکنبانک شهربانک سامانبانک قوامینبانک پاسارگاد

بانک اقتصاد نوینبانک سینابانک انصاربانک آیندهبانک قرض الحسنه رسالت
موسسه اعتباری نوربانک گردشگریبانک ایران زمینبانک توسعه  تعاونبانک قرض الحسنه مهر ایران

موسسه اعتباری مللبانک دیبانک سرمایهموسسه اعتباری کوثر مرکزیشرکت دولتی پست بانک
بانک صنعت و معدنبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک خاورمیانهبانک کارآفرینبانک حکمت ایرانیان

ونزوئال-بانک مشترک ایران موسسه اعتباری توسعهبانک توسعه صادرات ایران

 
 

 

و  "ملی ایران"0 "ملت"های بانکدر  11نده وجود بیشترین گردش مالی مرداد نشان ده 1-2شکل نمودار 
مالی شاپرکی را در این بازه  کمترین گردش "ونزوئلا-مشترک ایران"بوده است و بانک  "صادرات ایران"

 داده است.زمانی را به خود اختصاص 

لغ ها از مبآن ی تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگیاسبهها0 محهای مورد اهمیت در بانکیکی دیگر از شاخص
ها در بانک در کدام جهت بوده است دهد که جریان مبلغی تراکنشهاست. این شاخص نشان میآن پذیرندگی

یا  بانک پذیرنده برای وی مقرون به صرفه بودهعنوان توان تعیین نمود که آیا نقش بانک بهو به دنبال آن می
ادر ص هایتراکنشپذیرش شده و  هایتراکنشاختلاف ارزش ریالی بین  1-2 شکلنبوده است. در این راستا در 

صادر شده هر بانک از ارزش ریالی  هایتراکنششده هر بانک آورده شده است. در این بررسی ارزش ریالی 
گردد. در این شکل ارقام مثبت بیانگر عملکرد مطلوب سر میپذیرش شده توسط همان بانک ک هایتراکنش

ه بهای آن خارج شود0 پول که منابع مالی از حسابباشد؛ چراکه بیشتر از آنبانک در جذب منابع مالی می
 شده است.بانک وارد آن  های حساب

 

 1211 شهریور –صادر شده از پذیرش شده هر بانک  هایکنشترااختلاف در مبلغ  1-2 شکل

140,882
56,414

43,662
27,276

11,220
6,930

3,585
2,493
2,325
1,506
1,425
814
482
14
11

-4
-80

-127
-820

-1,013
-1,763
-1,958
-3,310
-3,352
-4,529
-4,713
-4,887
-7,839

-12,860
-14,328
-17,601
-18,239
-18,670
-19,795

-39,055
-124,097
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و  "ملی ایران"0 "ملت"های بانکدر  11نده وجود بیشترین گردش مالی مرداد نشان ده 1-2شکل نمودار 
مالی شاپرکی را در این بازه  کمترین گردش "ونزوئلا-مشترک ایران"بوده است و بانک  "صادرات ایران"

 داده است.زمانی را به خود اختصاص 

لغ ها از مبآن ی تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگیاسبهها0 محهای مورد اهمیت در بانکیکی دیگر از شاخص
ها در بانک در کدام جهت بوده است دهد که جریان مبلغی تراکنشهاست. این شاخص نشان میآن پذیرندگی

یا  بانک پذیرنده برای وی مقرون به صرفه بودهعنوان توان تعیین نمود که آیا نقش بانک بهو به دنبال آن می
ادر ص هایتراکنشپذیرش شده و  هایتراکنشاختلاف ارزش ریالی بین  1-2 شکلنبوده است. در این راستا در 

صادر شده هر بانک از ارزش ریالی  هایتراکنششده هر بانک آورده شده است. در این بررسی ارزش ریالی 
گردد. در این شکل ارقام مثبت بیانگر عملکرد مطلوب سر میپذیرش شده توسط همان بانک ک هایتراکنش

ه بهای آن خارج شود0 پول که منابع مالی از حسابباشد؛ چراکه بیشتر از آنبانک در جذب منابع مالی می
 شده است.بانک وارد آن  های حساب

 

 1211 شهریور –صادر شده از پذیرش شده هر بانک  هایکنشترااختلاف در مبلغ  1-2 شکل

140,882
56,414

43,662
27,276

11,220
6,930

3,585
2,493
2,325
1,506
1,425
814
482
14
11

-4
-80

-127
-820

-1,013
-1,763
-1,958
-3,310
-3,352
-4,529
-4,713
-4,887
-7,839

-12,860
-14,328
-17,601
-18,239
-18,670
-19,795

-39,055
-124,097
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بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ  "پارسیان"و  "سامان"0 "سینا"0 "ملت"سه بانک بر اساس این شکل0 
صادرات "و "آینده"0 "مسکن"0 "ملی ایران"های و بانک های صادرشده و پذیرش شده را دارا بودهتراکنش

منفی در این خصوص را دارند. این بدان معناست که وجوهات ذخیره شده در  0 بیشترین اختلاف"ایران
 "مسکن"0 "ملی ایران"های های دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانکحساب

 ت. اس حال انتقال در "پارسیان"و  "سامان" 0"سینا"0 "ملت"های به سمت بانک "صادرات ایران"و "آینده"
 
 

 کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال تراکنش  .2.2
از  ییک یرنده و صادرکننده0پذ یهاشبکه پرداخت توسط بانک یبا توجه به پرداخت بخش عمده کارمزدها

 یپرداخت یها و کارمزدهااز جذب وجوهات تراکنش یرسوب ناش بین ها0 حفظ تعادلبانک یهاچالش ینمهمتر
 و یانبا مشتر طیارتبا هاییاستس یمها در جهت تنظست. به جهت کمک به بانکبه شبکه پرداخت ا

در  یپرداخت یکارمزدها یزانصنعت و م یکل یتاز وضع یها استنباطبانک ین0 لازم است تا اPSP یهاشرکت
 با صنعت را داشته باشند.  یسهمقا

شایان ذکر است که شود. میای پذیرنده و صادرکننده محاسبه هکارمزد پرداخت شده توسط بانکدر ادامه 
ه طور بقبض و شارژ   هایتراکنشکارمزد  یرنده0توسط بانک پذ یمبه طور مستق یدخر هایتراکنشکارمزد 

  ردد.گمانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت می هایتراکنشو کارمزد  صادرکنندهمستقیم توسط بانک 

داخت پر هایتراکنشو  یدخر هایتراکنش یبر رو یدبا تاکدر این بخش بودن محاسبه0  تریقبه منظور دق
پرداخت ه و بانک صادرکنند یرندهتوسط بانک پذبه ترتیب  یمکه کارمزد آن به طور مستققبض و خرید شارژ 

 ری0یگاندهکارمزد م یرپرداخت شده توسط دارنده کارت نظ یتمرکز شده است و از محاسبه کارمزدها شود0می
 شده است.  یچشم پوش

ی پذیرنده به ازای هر صدهزار هابانککارمزد پرداختی  .2.2.1
 ریال تراکنش خرید

ه انتخاب شده ب گردد0 شاخصکارمزد توسط بانک پذیرنده پرداخت می 0خرید هایتراکنشاز آنجا که برای 
مبلغ  یالر 122.222هر  یبه ازا یرندهکارمزد پرداخت شده بانک پذ یزانم"اطلاعات0 شاخص  ینمنظور ارائه ا

 
 

 

 هایراکنشت یبر رو یدبودن محاسبه0 با تاک تریقبه منظور دقدر این بخش . باشدمی "شده یرشتراکنش پذ
 .تمرکز شده است شود0میپرداخت  یرندهتوسط بانک پذ یمکه کارمزد آن به طور مستق یدخر

تنها میزان کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صد هزار ریال مبلغ تراکنش خرید محاسبه و  11-2جدول در 
 یها0 بانک1211شهریور ماه  به طور متوسط درگردد0 این جدول مشاهده می که در ارائه گردیده است. همانطور

غ لمبهر صدهزار ریال از  ریال 11/12یزان مماه(  ت به ماه گذشته )مرداددرصد رشد منفی نسب 22/2با  یرندهپذ
 "توسعه صادرات ایران"0 بانک ی پذیرندههابانکمیان  اند که درجذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده

 ریال 12/111 با مبلغ "انهخاورمی "کمترین و بانک مبالغ جذب شده ریال از هر صدهزار ریال  22/11 مبلغ با
 . اندمبلغ جذب شده0 پرداخت کرده  یالر 122.222هر  یرا به ازا کارمزدمبلغ  یشترینب

 یها و هم بازه مبلغهم تعداد تراکنش ید0خر هایتراکنشعامل موثر در پرداخت کارمزد  ینکهتوجه به ا با
 تراکنش یالر 122.222هر  یکارمزد به ازا رِکمت نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیها هستند0 به نظر متراکنش

مبلغ  یبه عبارت ای اندکردهرا تجربه ها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یبالاتر یِمبلغ 0 متوسطِاندداشته
  اند.کرده یافتخود در یرندگانها0 از پذبانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریتراکنش ب

 1211شهریور  –ید تراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا های پذیرندهی بانککارمزد پرداخت مبلغ 11-2جدول 

 بانک پذیرنده ردیف
هزار 011نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 

 (37)مرداد  ریال تراکنش خرید

 27199 بانک توسعه صادرات ایران 1

 23147 سینابانک  1

 92154 بانک صنعت و معدن 2
 21/22 بانک قوامین 2
 21/22 بانک سرمایه 2
 22/12 بانک مسکن 1
 21/22 بانک آینده 1
 12/11 بانک کارآفرین 2
 12/22 بانک صادرات ایران 1
 22/21 موسسه اعتباری نور 12
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بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ  "پارسیان"و  "سامان"0 "سینا"0 "ملت"سه بانک بر اساس این شکل0 
صادرات "و "آینده"0 "مسکن"0 "ملی ایران"های و بانک های صادرشده و پذیرش شده را دارا بودهتراکنش

منفی در این خصوص را دارند. این بدان معناست که وجوهات ذخیره شده در  0 بیشترین اختلاف"ایران
 "مسکن"0 "ملی ایران"های های دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانکحساب

 ت. اس حال انتقال در "پارسیان"و  "سامان" 0"سینا"0 "ملت"های به سمت بانک "صادرات ایران"و "آینده"
 
 

 کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال تراکنش  .2.2
از  ییک یرنده و صادرکننده0پذ یهاشبکه پرداخت توسط بانک یبا توجه به پرداخت بخش عمده کارمزدها

 یپرداخت یها و کارمزدهااز جذب وجوهات تراکنش یرسوب ناش بین ها0 حفظ تعادلبانک یهاچالش ینمهمتر
 و یانبا مشتر طیارتبا هاییاستس یمها در جهت تنظست. به جهت کمک به بانکبه شبکه پرداخت ا

در  یپرداخت یکارمزدها یزانصنعت و م یکل یتاز وضع یها استنباطبانک ین0 لازم است تا اPSP یهاشرکت
 با صنعت را داشته باشند.  یسهمقا

شایان ذکر است که شود. میای پذیرنده و صادرکننده محاسبه هکارمزد پرداخت شده توسط بانکدر ادامه 
ه طور بقبض و شارژ   هایتراکنشکارمزد  یرنده0توسط بانک پذ یمبه طور مستق یدخر هایتراکنشکارمزد 

  ردد.گمانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت می هایتراکنشو کارمزد  صادرکنندهمستقیم توسط بانک 

داخت پر هایتراکنشو  یدخر هایتراکنش یبر رو یدبا تاکدر این بخش بودن محاسبه0  تریقبه منظور دق
پرداخت ه و بانک صادرکنند یرندهتوسط بانک پذبه ترتیب  یمکه کارمزد آن به طور مستققبض و خرید شارژ 

 ری0یگاندهکارمزد م یرپرداخت شده توسط دارنده کارت نظ یتمرکز شده است و از محاسبه کارمزدها شود0می
 شده است.  یچشم پوش

ی پذیرنده به ازای هر صدهزار هابانککارمزد پرداختی  .2.2.1
 ریال تراکنش خرید

ه انتخاب شده ب گردد0 شاخصکارمزد توسط بانک پذیرنده پرداخت می 0خرید هایتراکنشاز آنجا که برای 
مبلغ  یالر 122.222هر  یبه ازا یرندهکارمزد پرداخت شده بانک پذ یزانم"اطلاعات0 شاخص  ینمنظور ارائه ا

 
 

 

 هایراکنشت یبر رو یدبودن محاسبه0 با تاک تریقبه منظور دقدر این بخش . باشدمی "شده یرشتراکنش پذ
 .تمرکز شده است شود0میپرداخت  یرندهتوسط بانک پذ یمکه کارمزد آن به طور مستق یدخر

تنها میزان کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صد هزار ریال مبلغ تراکنش خرید محاسبه و  11-2جدول در 
 یها0 بانک1211شهریور ماه  به طور متوسط درگردد0 این جدول مشاهده می که در ارائه گردیده است. همانطور

غ لمبهر صدهزار ریال از  ریال 11/12یزان مماه(  ت به ماه گذشته )مرداددرصد رشد منفی نسب 22/2با  یرندهپذ
 "توسعه صادرات ایران"0 بانک ی پذیرندههابانکمیان  اند که درجذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده

 ریال 12/111 با مبلغ "انهخاورمی "کمترین و بانک مبالغ جذب شده ریال از هر صدهزار ریال  22/11 مبلغ با
 . اندمبلغ جذب شده0 پرداخت کرده  یالر 122.222هر  یرا به ازا کارمزدمبلغ  یشترینب

 یها و هم بازه مبلغهم تعداد تراکنش ید0خر هایتراکنشعامل موثر در پرداخت کارمزد  ینکهتوجه به ا با
 تراکنش یالر 122.222هر  یکارمزد به ازا رِکمت نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیها هستند0 به نظر متراکنش

مبلغ  یبه عبارت ای اندکردهرا تجربه ها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یبالاتر یِمبلغ 0 متوسطِاندداشته
  اند.کرده یافتخود در یرندگانها0 از پذبانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریتراکنش ب

 1211شهریور  –ید تراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا های پذیرندهی بانککارمزد پرداخت مبلغ 11-2جدول 

 بانک پذیرنده ردیف
هزار 011نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 

 (37)مرداد  ریال تراکنش خرید

 27199 بانک توسعه صادرات ایران 1

 23147 سینابانک  1

 92154 بانک صنعت و معدن 2
 21/22 بانک قوامین 2
 21/22 بانک سرمایه 2
 22/12 بانک مسکن 1
 21/22 بانک آینده 1
 12/11 بانک کارآفرین 2
 12/22 بانک صادرات ایران 1
 22/21 موسسه اعتباری نور 12
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 بانک پذیرنده ردیف
هزار 011نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 

 (37)مرداد  ریال تراکنش خرید

 22/11 بانک دی 11
 21/22 بانک ملی ایران 11
 12/11 بانک گردشگری 12
 12/12 بانک ملت 12
 11/11 بانک تجارت 12
 12/12 بانک ایران زمین 11
 11/21 موسسه اعتباری ملل 11
 12/11 بانک سپه 12
 122/22 بانک انصار 11
 121/11 بانک توسعه و تعاون 12
 111/22 بانک حکمت ایرانیان 11
 111/12 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان 11
 112/21 پاسارگادبانک  12
 111/12 بانک رفاه کارگران 12
 111/12 بانک شهر 12
 112/12 بانک کشاورزی 11
 112/12 بانک اقتصاد نوین 11
 121/11 بانک سامان 12
 122/21 موسسه اعتباری توسعه 11
 122/21 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22
 121/11 بانک قرض الحسنه رسالت 21
 071150 بانک پارسیان 21
 077117 شرکت دولتی پست بانک 22

 200139 بانک خاورمیانه 22

های پذیرنده به ازای هر صد هزار ریال کارمزد پرداختی کل بانک
 35173 تراکنش خرید

 

 
 

 

رابر ب 22/2 0 متوسط یشترینو ب ینبانک با کمتربین  یمتوسط کارمزد پرداخت اختلافبه استناد جدول فوق0 
ر بانک براب 22/2جذب شده  یدمبلغ تراکنش خر یالر 122.222به نسبت هر  "خاورمیانه"یعنی بانک است. 

 0"سینا" 0"توسعه صادرات ایران "هایی مثل . بنابراین بانککارمزد پرداخت کرده است "توسعه صادرات ایران"
احبان حساب0 ای صماه در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برشهریور در  "قوامین "و  "صنعت و معدن  "

 .اندنمودهتر عمل اثربخش

 

هر صدهزار ریال  های پذیرنده به ازایپرداختی بانککارمزد  .2.2.1.1
 تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره

 بها
انک در ازای شود. این بای نیست که بانک پذیرنده متقبل میلازم به ذکر است که کارمزد پرداختی0 تنها هزینه

 PSPهر نصب ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت 
هزینه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهای ت مینماید و این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوپرداخت می

ا ها و بانک پذیرنده مورد نظر0 این مبلغ متفاوت است. اماجاره بالاتری داشته و یا اینکه بسته به توافق شرکت
ریال تراکنش پذیرش  122.222های بانک به ازای هر در این بخش به جهت اینکه برآوردی از میزان هزینه

ریال )سی هزار تومان به  222.222گردد0 با فرض اجاره متوسط یزان اجاره پرداختی نیز ارائه شده با توجه به م
ریال مبلغ پذیرش شده  122.222ها به ازای هر های پرداختی بانکازای هر ابزار کارتخوان در ماه(0 هزینه

 ای ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

رمزد پرداختی هر بانک پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده0 با توجه به بررسی میزان کا حال
0 میزان هزینه  11-2جدول گردد. در این بخش عامل اجاره پرداختی هر بانک نیز به این میزان اضافه می

دهد. این هزینه شامل جمع مبلغ اختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده را نشان میپرد
باشد. به دلیل عدم دسترسی به کارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختی به ازای هر کارتخوان می

 با توجه به اطلاعات دریافتی به طورها0 این مبلغ اجاره اطلاعات دقیق میزان اجاره پرداختی هر بانک به شرکت
ریال ماهانه در نظر گرفته شده است. به این معنی که تعداد ابزارهای  222.222متوسط برای کل صنعت مبلغ 
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رابر ب 22/2 0 متوسط یشترینو ب ینبانک با کمتربین  یمتوسط کارمزد پرداخت اختلافبه استناد جدول فوق0 
ر بانک براب 22/2جذب شده  یدمبلغ تراکنش خر یالر 122.222به نسبت هر  "خاورمیانه"یعنی بانک است. 

 0"سینا" 0"توسعه صادرات ایران "هایی مثل . بنابراین بانککارمزد پرداخت کرده است "توسعه صادرات ایران"
احبان حساب0 ای صماه در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برشهریور در  "قوامین "و  "صنعت و معدن  "

 .اندنمودهتر عمل اثربخش

 

هر صدهزار ریال  های پذیرنده به ازایپرداختی بانککارمزد  .2.2.1.1
 تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره

 بها
انک در ازای شود. این بای نیست که بانک پذیرنده متقبل میلازم به ذکر است که کارمزد پرداختی0 تنها هزینه

 PSPهر نصب ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت 
هزینه  GPRSباشد. به طور مثال ابزارهای ت مینماید و این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوپرداخت می

ا ها و بانک پذیرنده مورد نظر0 این مبلغ متفاوت است. اماجاره بالاتری داشته و یا اینکه بسته به توافق شرکت
ریال تراکنش پذیرش  122.222های بانک به ازای هر در این بخش به جهت اینکه برآوردی از میزان هزینه

ریال )سی هزار تومان به  222.222گردد0 با فرض اجاره متوسط یزان اجاره پرداختی نیز ارائه شده با توجه به م
ریال مبلغ پذیرش شده  122.222ها به ازای هر های پرداختی بانکازای هر ابزار کارتخوان در ماه(0 هزینه

 ای ارائه شده است. محاسبه و در جدول جداگانه

رمزد پرداختی هر بانک پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده0 با توجه به بررسی میزان کا حال
0 میزان هزینه  11-2جدول گردد. در این بخش عامل اجاره پرداختی هر بانک نیز به این میزان اضافه می

دهد. این هزینه شامل جمع مبلغ اختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده را نشان میپرد
باشد. به دلیل عدم دسترسی به کارمزد پرداخت شده به اضافه مبلغ اجاره پرداختی به ازای هر کارتخوان می

 با توجه به اطلاعات دریافتی به طورها0 این مبلغ اجاره اطلاعات دقیق میزان اجاره پرداختی هر بانک به شرکت
ریال ماهانه در نظر گرفته شده است. به این معنی که تعداد ابزارهای  222.222متوسط برای کل صنعت مبلغ 
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نصب شده تراکنش دار در هر ماه به ازای هر بانک ضرب در سیصدهزار ریال به اضافه کل مبلغ کارمزد پرداخت 
 شده بانک در واحد صدهزار ریال شده است. شده0 تقسیم بر کل مبالغ پذیرش 

  – احتساب هزینه اجاره بها از ابزار کارتخوان فروشگاهی با یدتراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا یکارمزد پرداخت مبلغ 11-2جدول 
 1211شهریور 

 بانک پذیرنده ردیف
به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید  نسبت کارمزد پرداختی

 (37مرداد با احتساب اجاره بهای ابزارهای کارتخوان )

 77152 بانک سینا 1

 9147/ بانک توسعه صادرات ایران 1

 011101 بانک صنعت و معدن 2

 121/11 بانک خاورمیانه 2

 112/22 بانک قوامین 2

 112/22 بانک سرمایه 1

 122/22 بانک مسکن 1

 122/21 بانک کارآفرین 2

 112/22 بانک آینده 1

 112/11 بانک صادرات ایران 12

 121/21 بانک گردشگری 11

 111/21 بانک تجارت 11

 112/21 بانک سپه 12

 112/11 بانک ایران زمین 12

 111/21 موسسه اعتباری نور 12

 112/12 بانک ملت 11

 121/21 بانک رفاه کارگران 11

 122/21 توسعه و تعاونبانک  12

 112/21 بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان 11

 111/22 موسسه اعتباری ملل 12

 111/21 بانک دی 11

 112/12 بانک شهر 11

 
 

 

 بانک پذیرنده ردیف
به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید  نسبت کارمزد پرداختی

 (37مرداد با احتساب اجاره بهای ابزارهای کارتخوان )

 122/12 بانک ملی ایران 12

 121/12 بانک انصار 12

 111/22 بانک سامان 12

 122/12 بانک کشاورزی 11

 121/11 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 112/12 موسسه اعتباری توسعه 12

 221/11 بانک پاسارگاد 11

 221/21 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 222/22 شرکت دولتی پست بانک 21

 419142 بانک اقتصاد نوین 21

 494197 بانک پارسیان 22

 7471/4 بانک حکمت ایرانیان 22

هزار 011نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 
خرید با احتساب اجاره بهای  ریال تراکنش

 ابزار در کل شبكه
207133 

 

گردد که احتساب میزان اجاره بهای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی منجر با افزایش میزان کارمزد ملاحظه می
 11/111ختی مع کل اجاره و کارمزد پرداها مبلغ جها گردیده است. به طور متوسط کل بانکپرداختی در بانک

همانگونه که در   اند.به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کرده 11ماه  ریال را در شهریور
ریال هزینه )کارمزد + اجاره(  21/11با پرداخت  "سینا"بانک  11ماه  گردد در شهریورمشاهده می 11-2جدول 

ریال هزینه )کارمزد + اجاره(0 کمترین هزینه را  21/22با پرداخت  "توسعه صادرات ایران"آن بانک  و پس از
ریال هزینه  22/121با  "حکمت ایرانیان"به ازای جذب هر صد هزار ریال تراکنش خرید پذیرش شده وبانک 

بانک ریال هزینه )کارمزد + اجاره( و   21/222با  "پارسیان"پس از آن به ترتیب بانک  )کارمزد + اجاره(  و
ریال بیشترین هزینه را به ازای جذب هر صدهزار ریال تراکنش خرید پذیرش شده  21/222با  "اقتصاد نوین"

  اند.پرداخت کرده
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 بانک پذیرنده ردیف
به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید  نسبت کارمزد پرداختی

 (37مرداد با احتساب اجاره بهای ابزارهای کارتخوان )

 122/12 بانک ملی ایران 12

 121/12 بانک انصار 12

 111/22 بانک سامان 12

 122/12 بانک کشاورزی 11

 121/11 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 112/12 موسسه اعتباری توسعه 12

 221/11 بانک پاسارگاد 11

 221/21 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 22

 222/22 شرکت دولتی پست بانک 21

 419142 بانک اقتصاد نوین 21

 494197 بانک پارسیان 22

 7471/4 بانک حکمت ایرانیان 22

هزار 011نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 
خرید با احتساب اجاره بهای  ریال تراکنش

 ابزار در کل شبكه
207133 

 

گردد که احتساب میزان اجاره بهای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی منجر با افزایش میزان کارمزد ملاحظه می
 11/111ختی مع کل اجاره و کارمزد پرداها مبلغ جها گردیده است. به طور متوسط کل بانکپرداختی در بانک

همانگونه که در   اند.به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کرده 11ماه  ریال را در شهریور
ریال هزینه )کارمزد + اجاره(  21/11با پرداخت  "سینا"بانک  11ماه  گردد در شهریورمشاهده می 11-2جدول 

ریال هزینه )کارمزد + اجاره(0 کمترین هزینه را  21/22با پرداخت  "توسعه صادرات ایران"آن بانک  و پس از
ریال هزینه  22/121با  "حکمت ایرانیان"به ازای جذب هر صد هزار ریال تراکنش خرید پذیرش شده وبانک 

بانک ریال هزینه )کارمزد + اجاره( و   21/222با  "پارسیان"پس از آن به ترتیب بانک  )کارمزد + اجاره(  و
ریال بیشترین هزینه را به ازای جذب هر صدهزار ریال تراکنش خرید پذیرش شده  21/222با  "اقتصاد نوین"

  اند.پرداخت کرده
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جاره ابزار کارتخوان در اقتصادی بودن 0 حاکی از اهمیت مبلغ اشودیمکه در این بخش ارائه  اییهاولتحلیل 
هاست0 جمع این هزینه باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به صنعت پرداخت برای بانک

بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار  کهدرصورتیآورد توجیه پذیر باشد. دست می
غ همچنین جدا از مبل نخواهد بود. مقرون به صرفهوان فروشگاهی برای بانک ریال نشود0 کاربرد ابزار کارتخ

یابد. انتخاب پذیرندگان اثربخش0 به اهمیت دو چندانی می PSPهای ها و شرکتاجاره0 نحوه بازاریابی بانک
د نمعنی انتخاب پذیرندگانی که از گردش کافی موجودی به جهت تامین رسوب مورد نظر بانک برخوردار هست

 گردد. به عاملی مهم جهت سودپذیر بودن ابزار پرداخت برای بانک تبدیل می

های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خود را از ها بخشی از هزینهرسد بهتر است بانکبه نظر می
 های بانک ندارند دریافت کرده و امتیاز تقبلپذیرندگانی که گردش موجودی کافی به جهت تامین هزینه

های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی هزینه
 برخوردارند در نظر گیرند.  

  

 
 

 

به ازای هر صدهزار  های صادرکنندهکارمزد پرداختی بانک .2.2.1
 ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت0 تنها کارمزدی که های بانک مرکزی مبنی بر تعیین بر اساس ابلاغیه
خرید  پرداخت قبض و هایتراکنشگیرد0 برای کارتی تعلق می هایتراکنشهای صادرکننده به توسط بانک

 نندهصادرکبانک  توسط کارمزد پرداخت شده یزانم"شارژ تعریف شده است. در این بخش از گزارش شاخص 
گردد. در محاسبه می 11ماه  شهریور0  برای "پرداخت قبض و خرید شارژتراکنش  ریال 122.222هر  یبه ازا
ل تراکنش پرداخت به ازای هر صد هزار ریا صادرکنندهمیزان کارمزد پرداختی هر بانک  12-2جدول ادامه 

 قبض و خرید شارژ محاسبه و ارائه گردیده است.

 1211 شهریور –پرداخت قبض و خرید شارژ تراکنش ریال هر صدهزار  یبه ازا صادرکنندههای ی بانککارمزد پرداخت مبلغ 12-2جدول 

 صادرکنندهبانک  ردیف
هزار ریال 011پرداختی به ازای هر نسبت کارمزد 

 )37مرداد ( تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 03110 بانک توسعه صادرات ایران 1

 23177 بانک شهر 1

 44130 بانک صنعت و معدن 2

 12/12 ونزوئلا -بانک مشترک ایران  2

 122/11 بانک خاورمیانه 2

 112/21 بانک پارسیان 1

 112/12 موسسه اعتباری ملل 1

 121/22 موسسه اعتباری نور 2

 122/12 بانک کارآفرین 1

 121/21 بانک گردشگری 12

 111/11 بانک سینا 11

 111/11 بانک آینده 11

 122/22 بانک صادرات ایران 12

 122/22 بانک پاسارگاد 12

 111/12 بانک سامان 12

 121/12 بانک دی 11
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به ازای هر صدهزار  های صادرکنندهکارمزد پرداختی بانک .2.2.1
 ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت0 تنها کارمزدی که های بانک مرکزی مبنی بر تعیین بر اساس ابلاغیه
خرید  پرداخت قبض و هایتراکنشگیرد0 برای کارتی تعلق می هایتراکنشهای صادرکننده به توسط بانک

 نندهصادرکبانک  توسط کارمزد پرداخت شده یزانم"شارژ تعریف شده است. در این بخش از گزارش شاخص 
گردد. در محاسبه می 11ماه  شهریور0  برای "پرداخت قبض و خرید شارژتراکنش  ریال 122.222هر  یبه ازا
ل تراکنش پرداخت به ازای هر صد هزار ریا صادرکنندهمیزان کارمزد پرداختی هر بانک  12-2جدول ادامه 

 قبض و خرید شارژ محاسبه و ارائه گردیده است.

 1211 شهریور –پرداخت قبض و خرید شارژ تراکنش ریال هر صدهزار  یبه ازا صادرکنندههای ی بانککارمزد پرداخت مبلغ 12-2جدول 

 صادرکنندهبانک  ردیف
هزار ریال 011پرداختی به ازای هر نسبت کارمزد 

 )37مرداد ( تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 03110 بانک توسعه صادرات ایران 1

 23177 بانک شهر 1

 44130 بانک صنعت و معدن 2

 12/12 ونزوئلا -بانک مشترک ایران  2

 122/11 بانک خاورمیانه 2

 112/21 بانک پارسیان 1

 112/12 موسسه اعتباری ملل 1

 121/22 موسسه اعتباری نور 2

 122/12 بانک کارآفرین 1

 121/21 بانک گردشگری 12

 111/11 بانک سینا 11

 111/11 بانک آینده 11

 122/22 بانک صادرات ایران 12

 122/22 بانک پاسارگاد 12

 111/12 بانک سامان 12

 121/12 بانک دی 11
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 صادرکنندهبانک  ردیف
هزار ریال 011پرداختی به ازای هر نسبت کارمزد 

 )37مرداد ( تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 111/12 بانک ملت 11

 211/12 بانک سرمایه 12

 222/21 بانک رفاه کارگران 11

 221/22 بانک ایران زمین 12

 211/11 بانک قوامین 11

 211/11 بانک قرض الحسنه مهر ایران 11

 211/21 موسسه اعتباری توسعه 12

 221/21 بانک مسکن 12

 221/12 بانک قرض الحسنه رسالت 12

 211/22 بانک اقتصاد نوین 11

 222/22 بانک سپه 11

 221/12 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 12

 111/22 بانک انصار 11

 121/11 بانک ملی ایران 22

 112/21 بانک توسعه  تعاون 21

 122/22 بانک تجارت 21

 00124109 بانک کشاورزی 22

 00137174 بانک حکمت ایرانیان 22

 00917101 شرکت دولتی پست بانک 22

صادرکننده به ازای هر کارمزد پرداختی کلی بانک 
 990133 تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 

ماه به ازای  شهریور های صادرکننده درگردد که در کل بانکهای موجود مشخص میبا توجه به اطلاعات داده
رشد مثبت  درصد نرخ 12/12ریال )  11/221هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ 

توسعه صادرات  " بانک 0 11ماه  در شهریور0 ین بینکه در ااند ماه( کارمزد پرداخت نموده مردادنسبت به 

 
 

 

 22/ 11و  11/11به ترتیب با  "بانک صنعت و معدن"و  "شهر"بانکریال و پس از آن   21/11با  "ایران
رداخت ید شارژ در شبکه پترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرریال 0 پایین

حکمت "بانک  ریال و پس از آن به ترتیب12/10221با مبلغ   "شرکت دولتی پست بانک"و بانککارتی 
ریال  12/10212با مبلغ  "کشاورزی"و بانک ریال دومین بالاترین مبلغ کارمزد 12/10211با مبلغ  "ایرانیان

 0 پرداختپرداخت و قبض و خرید شارژ یال تراکنشبالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار رسومین 
  .اندکرده

ها نشتعداد تراک تنها پرداخت قبض و خرید شارژ0 هایتراکنش عامل موثر در پرداخت کارمزد ینکهتوجه به ا با
0 اندرا داشته تراکنشریال  122.222هر  یکارمزد به ازا کمترِ نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیهستند0 به نظر م

بلغ تراکنش م یبه عبارت یا را تجربه کردهها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یبالاتر یِمبلغ متوسطِ
 یافترد های صادر شده توسط بانکشاندارندگان کارتها0 از بانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریب

 اند.کرده
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 22/ 11و  11/11به ترتیب با  "بانک صنعت و معدن"و  "شهر"بانکریال و پس از آن   21/11با  "ایران
رداخت ید شارژ در شبکه پترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرریال 0 پایین

حکمت "بانک  ریال و پس از آن به ترتیب12/10221با مبلغ   "شرکت دولتی پست بانک"و بانککارتی 
ریال  12/10212با مبلغ  "کشاورزی"و بانک ریال دومین بالاترین مبلغ کارمزد 12/10211با مبلغ  "ایرانیان

 0 پرداختپرداخت و قبض و خرید شارژ یال تراکنشبالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار رسومین 
  .اندکرده

ها نشتعداد تراک تنها پرداخت قبض و خرید شارژ0 هایتراکنش عامل موثر در پرداخت کارمزد ینکهتوجه به ا با
0 اندرا داشته تراکنشریال  122.222هر  یکارمزد به ازا کمترِ نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیهستند0 به نظر م

بلغ تراکنش م یبه عبارت یا را تجربه کردهها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یبالاتر یِمبلغ متوسطِ
 یافترد های صادر شده توسط بانکشاندارندگان کارتها0 از بانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریب

 اند.کرده
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 بندیجمع .4
ختلف گیری ابعاد می شرکت شاپرک0 شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازهدر راستای ایفای وظایف نظارت

های مرتبط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این گزارش بر فعالیت آن به وسیله شاخص
0 "های عملکردی شاپرکشاخص"هایی در چهار بخشسترس0 به ارائه شاخصاساس آخرین اطلاعات در د

 اختخدمات پرد دهندهارائه یهاعملکرد شرکت یبررس"0 "یکارت کیالکترون پرداخت خدمات انجام تیفیک"
 پرداخته است. 1211ماه مرداد  در دوره زمانی "رندهیپذ و صادرکننده یهابانک تیوضع یبررس"و  "

های نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی0 شاخص :اولبخش 
شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در طول زمان 

اف شاپرک به نقدینگی بر خل هایمورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
ل مدت مورد بررسی بوده است که شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی0 در طو

مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان 
ان و جبرنسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

یکی  0ای ابزارهای پذیرشیک ناشی از نفوذ منطقهبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترون
گی0 نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدین ترکیب از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی
از جمله  یلیبه دلا یکارت یکالکترون یهارشد پرداخت پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

 ی0ازسفرهنگ یرش0پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکپرداخت الکترونبه خدمات  یدسترس یشافزا
ایان ش روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت یتیامن یایمزا

توجه است که آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از اطلاعات پولی مورد نیاز که در این 
 باشد.می 1211ده قرار گرفته است0 مربوط به تیر ماه گزارش مورد استفا

سط وب . آمار اعلام شده تومقایسه شد GDPهای شاپرک با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
 بوده و تمامی ارقام آورده شده در گزارش اقتصادی  1211سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. تا پایان زمستان 

از سال  GDPباشد. لازم به ذکر است با توجه به تغییر سال پایه محاسبه شهریور ماه شاپرک تحقق یافته می
 مورد بازنگری قرار گرفته است.تمامی ارقام آورده شده در گزارش اقتصادی شاپرک  1212به سال  1222

 
 

 

 

در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی  بخش دوم:
 "ایمنطقهمیزان نفوذ "0 "آمار عملکردی شاپرک"های این بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

 اند. بندی شدهطبقه "هاپراکندگی مبلغی تراکنش"و 

مشخص گردید تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهای  1211های شهریور ماه در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش
ی را در پی داشته است. میلیارد هزار 10222بوده که این تعداد تراکنش مبلغ  میلیون تراکنش 10221پذیرش 

درصدی را نسبت به ماه گذشته  21/2و   -21/2رشد ها به ترتیب سهم تعدادی و مبلغی تراکنشدر این ماه 
 تجربه نموده است. 

هزار ابزار رسیده  20122درصدی به نزدیک به  11/2با افزایش  1211مجموع ابزارهای پذیرش در شهریور ماه 
درصد سهم ابزار پذیرش  21/12درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی0  12/11است که از این تعداد 

شهریور  هایباشد. بیشترین سهم از مجموع تراکنشدرصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی می 12/11اینترنتی و 
درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار  11/22با  1211ماه 

. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش باشدها میدرصد مجموع تراکنش 12/21خدمت خرید کالا و خدمات با 
تراکنش  122متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی  0121 هر ابزار پذیرش موبایلی 122اینترنتی 

ب های پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیباشد و این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارمی
 باشد.میلیون ریال می 21/1ر ابزار کارتخوان فروشگاهی میلیون ریال و د 21/1و  21/2

سرانه  تعداد دهد کهنشان میبعد کشوری و استانی  شاخص ها در های پذیرش ابزار ایمنطقهنفوذ در بررسی  
ای ازبه سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیکی کارت هستند0  12ها به ازای افراد بالای هر یک از ابزار

که بالاترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان  باشدمیابزار پذیرش فعال سیستمی  11/10221نفر  120222هر 
عدد  22/22نفر تعلق دارد. همچنین در بعد کشوری حدود  120222عدد به ازای هر  21/10112فروشگاهی با 

است و بیشترین سرانه تراکنش  انجام گرفته 1211شهریور ماه  سال در طول 12تراکنش به ازای هر فرد بالای 
در کشور  سال 12عدد تراکنش به ازای هر فرد بالای  21/11ها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ابزار

 در بعد کشوری به این ابزار پذیرش تعلق داشته است. ای منطقهتعلق داشته است. لذا بالاترین نفوذ 
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 بندیجمع .4
ختلف گیری ابعاد می شرکت شاپرک0 شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازهدر راستای ایفای وظایف نظارت

های مرتبط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این گزارش بر فعالیت آن به وسیله شاخص
0 "های عملکردی شاپرکشاخص"هایی در چهار بخشسترس0 به ارائه شاخصاساس آخرین اطلاعات در د

 اختخدمات پرد دهندهارائه یهاعملکرد شرکت یبررس"0 "یکارت کیالکترون پرداخت خدمات انجام تیفیک"
 پرداخته است. 1211ماه مرداد  در دوره زمانی "رندهیپذ و صادرکننده یهابانک تیوضع یبررس"و  "

های نسبت ارزش تراکنش در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی0 شاخص :اولبخش 
شاپرک به نقدینگی محاسبه شده و نتایج آن با نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در طول زمان 

اف شاپرک به نقدینگی بر خل هایمورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
ل مدت مورد بررسی بوده است که شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی0 در طو

مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است بخش بیشتری از میزان 
ان و جبرنسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.

یکی  0ای ابزارهای پذیرشیک ناشی از نفوذ منطقهبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترون
گی0 نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدین ترکیب از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی
از جمله  یلیبه دلا یکارت یکالکترون یهارشد پرداخت پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

 ی0ازسفرهنگ یرش0پذ یهاابزار ایمنطقهاز نفوذ  یناش یکپرداخت الکترونبه خدمات  یدسترس یشافزا
ایان ش روش صورت گرفته است. ینا یایمزا یگرد یریو با در نظر گ ینقد یرغ یهاپرداخت یتیامن یایمزا

توجه است که آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. از اطلاعات پولی مورد نیاز که در این 
 باشد.می 1211ده قرار گرفته است0 مربوط به تیر ماه گزارش مورد استفا

سط وب . آمار اعلام شده تومقایسه شد GDPهای شاپرک با روند همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
 بوده و تمامی ارقام آورده شده در گزارش اقتصادی  1211سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. تا پایان زمستان 

از سال  GDPباشد. لازم به ذکر است با توجه به تغییر سال پایه محاسبه شهریور ماه شاپرک تحقق یافته می
 مورد بازنگری قرار گرفته است.تمامی ارقام آورده شده در گزارش اقتصادی شاپرک  1212به سال  1222

 
 

 

 

در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی  بخش دوم:
 "ایمنطقهمیزان نفوذ "0 "آمار عملکردی شاپرک"های این بخش در سه بخش قرار گرفته شده است. شاخص

 اند. بندی شدهطبقه "هاپراکندگی مبلغی تراکنش"و 

مشخص گردید تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهای  1211های شهریور ماه در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش
ی را در پی داشته است. میلیارد هزار 10222بوده که این تعداد تراکنش مبلغ  میلیون تراکنش 10221پذیرش 

درصدی را نسبت به ماه گذشته  21/2و   -21/2رشد ها به ترتیب سهم تعدادی و مبلغی تراکنشدر این ماه 
 تجربه نموده است. 

هزار ابزار رسیده  20122درصدی به نزدیک به  11/2با افزایش  1211مجموع ابزارهای پذیرش در شهریور ماه 
درصد سهم ابزار پذیرش  21/12درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی0  12/11است که از این تعداد 

شهریور  هایباشد. بیشترین سهم از مجموع تراکنشدرصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی می 12/11اینترنتی و 
درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار  11/22با  1211ماه 

. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش باشدها میدرصد مجموع تراکنش 12/21خدمت خرید کالا و خدمات با 
تراکنش  122متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی  0121 هر ابزار پذیرش موبایلی 122اینترنتی 

ب های پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیباشد و این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارمی
 باشد.میلیون ریال می 21/1ر ابزار کارتخوان فروشگاهی میلیون ریال و د 21/1و  21/2

سرانه  تعداد دهد کهنشان میبعد کشوری و استانی  شاخص ها در های پذیرش ابزار ایمنطقهنفوذ در بررسی  
ای ازبه سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیکی کارت هستند0  12ها به ازای افراد بالای هر یک از ابزار

که بالاترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان  باشدمیابزار پذیرش فعال سیستمی  11/10221نفر  120222هر 
عدد  22/22نفر تعلق دارد. همچنین در بعد کشوری حدود  120222عدد به ازای هر  21/10112فروشگاهی با 

است و بیشترین سرانه تراکنش  انجام گرفته 1211شهریور ماه  سال در طول 12تراکنش به ازای هر فرد بالای 
در کشور  سال 12عدد تراکنش به ازای هر فرد بالای  21/11ها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ابزار

 در بعد کشوری به این ابزار پذیرش تعلق داشته است. ای منطقهتعلق داشته است. لذا بالاترین نفوذ 
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ران و بوشهر های یزد0 تهاهی شهریور ماه به ترتیب در اختیار استانبیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگ
تراکنش به ازای هر فرد  11/21باشد. همچنین بیشترین سرانه تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با می

 باشد.سال متعلق به استان هرمزگان می 12بالای 

صد افزایش داشته است و در قیاس نقطه به در -12/2در قیاس با مرداد0  1211شاخص دهکی شهریور ماه 
باشیم. این میزان کاهش شاخص دهکی شهریور درصد افزایش در شاخص دهکی را شاهد می 22/11نقطه 

درصدی متوسط مبلغ هر تراکنش در دهک دهم در مقابل  21/2افزایش به سبب  نسبت به مرداد ماه 1211ماه 
 بیشترین فراوانی تراکنشی در دامنه مبلغی. باشددهک اول0 میدرصدی متوسط مبلغ هر تراکنش  11/2افزایش 

 باشد.ریال می 1220222ریال تا  220222به بازه مبلغی  متعلقهر سه ابزار پذیرش 

تا  1تراکنش در بازه مبلغی  22102210112های ابزار کارتخوان فروشگاهی معادل درصد تراکنش 12/11
 1220222تا  220221تراکنش در بازه مبلغی  11202110212معادل ها درصد تراکنش 21/21ریال0  220222
 باشند.ریال می 1220221تراکنش دارای مبلغ بیش از  22201110121درصد معادل  12/11ریال و 

های این بخش با هدف سنجش کیفیت و صحت خدمات ارائه شده شبکه شاپرک0 شاخص: سومبخش 
ها0 دسترس پذیری حس شده و در تراکنش دادهرخاند. در همین راستا انواع خطاهای گیری شدهتعریف و اندازه

 ها نشانشهای تراکنخطا ناتمام در این بخش تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل هایتراکنشنیز 

که این نوع خطا به عملکرد  های کاربری استخطا خطاها0 همچنان از نوع بروز دلیل ترینعمده که دهدمی
 .شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت است

مواجه بوده است. درصدی  21/2های ناموفق نسبت به مرداد با رشد تعداد کل تراکنش 1211در شهریور ماه 
های خطایی به غیر از خطاهای صادرکنندگی با افزایش همراه بوده است. تعداد تعداد خطاها در تمامی گروه

 -11/12خطاهای گروه های پذیرندگی0 کسب و کار0 کاربری0 صادر کنندگی و شاپرکی به ترتیب با رشد 
 رصدی همراه بوده است.د -11/1درصدی و  21/21درصدی 0  -11/2درصدی0  -22/2درصدی0 

باشد که این درصد می 11/11به ازای شبکه شاپرک  1211پذیری محاسبه شده شهریور ماه میزان دسترس
پذیری محاسبه باشد و همچنین میزان دسترسبدون تغییر می 21/2میزان نسبت به مقدار مشابه در ماه مرداد 

 
 

 

باشد که این میزان نسبت به میزان مشابه درصد می 012/12 1211شده به ازای شبکه پرداخت در شهریور ماه 
 درصدی را تجربه نموده است. 22/2درصدی0 و در قیاس نقطه به نقطه نیز کاهش  21/2در مرداد ماه کاهش 

پس سر گرفته و ها در شبکه پرداخت مورد بررسی قرادر این بخش ابتدا عملکرد کلی شرکت :چهارمبخش 
 شود. نتایج شاخص سهم از بازار شرکتدر بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می هاآنبه طور ویژه عملکرد 

بیشترین سهم  "ملت پرداختبه"شرکت در شهریور ماه نیز چون گذشته حاکی از آن بوده که  PSPهای 
هم ف ساختلا تعدادی و مبلغی از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته است.

 "پرداخت الکترونیک سامان"ی بازار مزبور0 یعنیبازار مبلغی این شرکت با سهم بازار دومین شرکت دارنده
سهم  همولفدر  ولیکن نیستها چندان قابل توجه این سهم اتهرچند نوسانشود. گزارش میده درصد  بیش از
همچنین دو  با یکدیگر و "یک پارسیانتجارت الکترون"و  "پرداخت الکترونیک سداد" هایبین شرکت 0مبلغی

  .صورت پذیرفته استجابجایی  "آوا کارتفن"و  "آسان پرداخت پرشین" شرکت

های هر یک از ابزارهای پذیرش در این ماه به طور همزمان بیشترین سهم در بررسی سهم از بازار تراکنش
. در تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"شرکت فروشگاهی به  های ابزار کارتخوانتعدادی و مبلغی تراکنش

ست. اهای اینترنتی کسب نمودهبالاترین سهم را در حجم تراکنش "آسان پرداخت پرشین"شهریور ماه شرکت 
همچنین  است. "پرداخت الکترونیک سامان"های اینترنتی نیز در اختیار شرکت بالاترین سهم مبلغی تراکنش

 در سهم مبلغی "آسان پرداخت پرشین"در سهم تعدادی و شرکت  "ینپرداخت نوین آر"در ماه جاری شرکت 
 دهند.بالاترین رقم را نشان میهای ابزار پذیرش موبایلی تراکنش

در این ماه به طور همزمان ی پرداخت کارت های شبکهسرویسهای هر یک از در بررسی سهم از بازار تراکنش
ت شرکگیری به های ماندهرید و سهم تعدادی تراکنشخهای بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

ا در بالاترین سهم ر "آسان پرداخت پرشین"در این ماه همچنان شرکت  .تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"
ر توسط های مذکوهای پرداخت قبض و خرید شارژ کسب نموده و بیشترین سهم مبلغی تراکنشحجم تراکنش

 پوشش داده شده است.  " امانپرداخت الکترونیک س "شرکت 

جایگاه نخست در بهترین عملکرد  درصد0 2/211با رقم  "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت شهریور در ماه 
تباری کارت اع"در این ماه شرکت . ه استآورددست ها را بهاز منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش
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باشد که این میزان نسبت به میزان مشابه درصد می 012/12 1211شده به ازای شبکه پرداخت در شهریور ماه 
 درصدی را تجربه نموده است. 22/2درصدی0 و در قیاس نقطه به نقطه نیز کاهش  21/2در مرداد ماه کاهش 

پس سر گرفته و ها در شبکه پرداخت مورد بررسی قرادر این بخش ابتدا عملکرد کلی شرکت :چهارمبخش 
 شود. نتایج شاخص سهم از بازار شرکتدر بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می هاآنبه طور ویژه عملکرد 

بیشترین سهم  "ملت پرداختبه"شرکت در شهریور ماه نیز چون گذشته حاکی از آن بوده که  PSPهای 
هم ف ساختلا تعدادی و مبلغی از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته است.

 "پرداخت الکترونیک سامان"ی بازار مزبور0 یعنیبازار مبلغی این شرکت با سهم بازار دومین شرکت دارنده
سهم  همولفدر  ولیکن نیستها چندان قابل توجه این سهم اتهرچند نوسانشود. گزارش میده درصد  بیش از
همچنین دو  با یکدیگر و "یک پارسیانتجارت الکترون"و  "پرداخت الکترونیک سداد" هایبین شرکت 0مبلغی

  .صورت پذیرفته استجابجایی  "آوا کارتفن"و  "آسان پرداخت پرشین" شرکت

های هر یک از ابزارهای پذیرش در این ماه به طور همزمان بیشترین سهم در بررسی سهم از بازار تراکنش
. در تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"شرکت فروشگاهی به  های ابزار کارتخوانتعدادی و مبلغی تراکنش

ست. اهای اینترنتی کسب نمودهبالاترین سهم را در حجم تراکنش "آسان پرداخت پرشین"شهریور ماه شرکت 
همچنین  است. "پرداخت الکترونیک سامان"های اینترنتی نیز در اختیار شرکت بالاترین سهم مبلغی تراکنش

 در سهم مبلغی "آسان پرداخت پرشین"در سهم تعدادی و شرکت  "ینپرداخت نوین آر"در ماه جاری شرکت 
 دهند.بالاترین رقم را نشان میهای ابزار پذیرش موبایلی تراکنش

در این ماه به طور همزمان ی پرداخت کارت های شبکهسرویسهای هر یک از در بررسی سهم از بازار تراکنش
ت شرکگیری به های ماندهرید و سهم تعدادی تراکنشخهای بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

ا در بالاترین سهم ر "آسان پرداخت پرشین"در این ماه همچنان شرکت  .تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"
ر توسط های مذکوهای پرداخت قبض و خرید شارژ کسب نموده و بیشترین سهم مبلغی تراکنشحجم تراکنش

 پوشش داده شده است.  " امانپرداخت الکترونیک س "شرکت 

جایگاه نخست در بهترین عملکرد  درصد0 2/211با رقم  "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت شهریور در ماه 
تباری کارت اع"در این ماه شرکت . ه استآورددست ها را بهاز منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش



150

 
 

 

ه کل ب در نسبت خطای پذیرندگی کاهش دهد. بالاتریننشان میشاخص فوق را  بالاترین رقم "ایران کیش
 تعلق داشته است.  "پرداخت نوین آرین"ها این شاخص نسبت به ماه گذشته به شرکت تراکنش

ی اینترنت پذیرشهای در بازار ابزارهیرشمن -با شاخص هرفیندال PSPهای تمرکز بازار شرکت گیرینتایج اندازه
زار ها سهم قابل توجهی از بابه این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکتتمرکز بالا است؛  دهندهنشانموبایلی و 

0 "تجارت الکترونیک پارسیان"و پس از آن سه شرکت  "آسان پرداخت پرشین". شرکت را در اختیار دارند
رداخت پ"های های اینترنتی و شرکتدر بازار تراکنش "پرداخت نوین آرین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"
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شان ن تی کاهش و در دو ابزار دیگر افزایشدر ابزار پذیرش اینترن گذشتههیرشمن نسبت به ماه -هرفیندال
این تغییرات در هیچ یک از ابزارهای پذیرش حایز اهمیت نیست چراکه وضعیت تمرکز بازار تغییری  دهد.می

 پیدا نکرده است. 

سرویس پرداخت در بازار تنها هیرشمن  -با شاخص هرفیندال PSPهای تمرکز بازار شرکت گیرینتایج اندازه
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  حکایت دارد. گیری و مانده های خریدسرویستمرکز ملایم در بازار 
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ها به خود اختصاص داده است. در دو ابزار بالاترین سهم را در بین سایر شرکت رصدد 12/12فروشگاهی با 

 "پرداخت ملتبه"درصد و  11/21با  "آسان پرداخت پرشین"پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب دو شرکت 
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 12/21با  "کارت اعتباری ایران کیش"دار0 شرکت در حوزه ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی تراکنش
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ه است. پیشی گرفت هاشرکتسایر از در این زمینه  دار0بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنش درصد از سهم

 
 

 

-شتراکن درصد بالاترین سهم ابزار پذیرش موبایلی 22/11 ای عمل نموده که بابگونه "پرداخت ملتبه"شرکت 
 را کسب کرده است. دار

سه  هبعد کشوری مبین آن است ک درسیستمی نتایج محاسبه شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال 
در  به رقمی بالاتر از یک "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"0 "پرداخت ملتبه"شرکت 

اخص در ش "تجارت الکترونیک پارسیان"ها به همراه شرکت اند. این شرکتشاخص اثربخشی دست یافته
ت که اند. این بدان معناسدار نیز عددی بالاتر از یک کسب نمودههای فروشگاهی تراکنشکارتخوان اثربخشی

ت نسبدار های تراکنشهای فعال سیستمی و هم در بین کارتخوانهای مذکور هم در بین کارتخوانشرکت
 دهند. بیشتری جذب نموده و کارایی مناسبی را نشان می تراکنش ا0هسایر شرکت

خت پردا"ها و شرکت در تمام استان "آسان پرداخت پرشین"و  "ملت تپرداخبه"شرکت دو  در بعد استانی
دارای شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی بالاتر از یک هستند.  0هادر غالب استان "الکترونیک سامان

ر ددهد که این شرکت نیز نشان می "پرداخت الکترونیک پارسیان"همچنین اعداد این شاخص در شرکت 
ی هابه عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان کسب نموده است.رقم بالاتر از یک را  ورکش استانچندین 

تر عمل ها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده در جذب بیشتر تراکنشها به گونهفروشگاهی این شرکت
 اعتباریکارت "شرکت  وهای کارتخوان فروشگاهی تعداد تراکنشدر  "پرداخت ملتبه" شرکتاند. نموده

های در تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی بالاترین سهم از بازار را در اکثر استان "ایران کیش
 .اندکشور داشته

های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی با رشد مواجه شده و نرخ رشد مثبت در شهریور ماه تعداد کارتخوان
های کم تراکنش و فاقد ها از منظر نسبت مجموع کارتخوانرکتدر بررسی شاند. درصد را ثبت نموده 12/12

0 ملاحظه شد که در این ماه نیز کمترین رقم این شاخص های فعال سیستمی آن شرکتتراکنش مالی به پایانه
نسبت مذکور در شرکت  تعلق دارد. بیشترین "پرداخت ملتبه"درصد به شرکت  11/11با عددی معادل با 

0 تاین شرکهای فعال سیستمی کارتخوان حدود نیمی ازشود. مشاهده می "الکترونیک پاسارگادپرداخت "
ای هسهم کارتخوانشهریور در ماه طور کلی به اند.های کم تراکنش و فاقد تراکنش گزارش شدهکارتخوان

 ی شبکه شاپرکهای فروشگاهی فعال سیستمکارتخواندرصد از کل  22/11 0تراکنش و فاقد تراکنش مالیکم
 درصد ارزیابی شده است. 12این رقم در ماه گذشته بالغ بر  .شامل شده است را
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ننده های صادرکو بانک ی کارتیهاهای پذیرنده تراکنش0 بازار بانکاین بخش از گزارش در: پنجمبخش  
 اند.مورد بررسی قرار گرفتهدار های بانکی تراکنشکارت

  "ملت"همچنان بانک  11های پذیرنده حاکی از آن است که در شهریور ماه نکخش بانتایج شاخص بازار در ب
به خود اختصاص داده و در  را ها0تراکنشچه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ مبلغی بیشترین سهم از بازار 

ا به تفکیک هتراکنش پذیرنده قرار گرفته است. همچنین در بررسی بازارهای جایگاه نخست در بین تمام بانک
 قرار دارد.در جایگاه نخست  "بانک ملت"همچنان  0هر بانک برایهای پذیرش ابزار

های هر بانک در شبکه پرداخت کشور مشاهده تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنشسهم در بررسی 
جام ارتخوان فروشگاهی انریق ابزار کبیشترین پذیرش تراکنش از طهای کشورهمچنان گردد که در بانکمی

  است. گرفته

شاننهمچنان  "موبایلی ابزار پذیرش" هایهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال
کارتخوان " ابزارهای این شاخص در بازار کز بالا در بازار این ابزار بوده است. همچنین میزاندهنده تمر
د که این باشهای پذیرنده میدر بین بانکمبین وجود تمرکز ملایم  "یابزار پذیرش اینترنت"و  "فروشگاهی

 های گذشته نشان از تمایل بازار برای حرکت به سوی بازار رقابتی را دارد.رفتار در طول ماه

دار راکنشت های بانکیکارتکل تعداد بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک  هایکارتدر بحث صادرکنندگی 
 0در این ماه نسبت به ماه گذشتهاشته است. درصدی د 21/1نسبت به مرداد ماه رشد مثبت  11 ماه در شهریور

ی منف "اعتباری"و "برداشت"های مثبت و در دسته کارت "هدیه و بن کارت"  هایکارت دستهنرخ رشد در 
 بوده است.

 "ملی ایران"بانک 0 1211ماه  دار در شهریورهای بانکی تراکنشهای صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
تایج حاکی از ن را داشته و نیز دار در شبکه شاپرکتراکنشصادر شده های بانکی بیشترین سهم از تعداد کارت
یه و بن کارت کارت هد 0 بیشترین"ملی ایران"دار متعلق به بانکبرداشت تراکنشآن بوده که بیشترین کارت 

 بوده است. "ملت"تعلق به بانکدار مو بیشترین کارت اعتباری تراکنش "انپارسی" متعلق به بانک دارتراکنش

 صادرکننده های بانککارت دار از مجموعهای بانکی تراکنشدر بررسی شاخص سهم هر یک از انواع کارت
ن کارت هدیه و ب" پس از آنو  "کارت برداشت"دار در هر بانکی به بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش

 
 

 

ته ها سهم صفر( را  در این بین داشکمترین سهم )در بیشتر بانک "کارت اعتباری"اختصاص داشته و  "کارت
 است.

ورد های بانکی نیز مها در صدور انواع کارتهیرشمن به منظور بررسی میزان رقابت بانک -شاخص هرفیندال
دار شهای تراکنی صادر شده0 از کارتهابررسی قرار گرفت که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق کارت

 ردهیرشمن در بازار صادر کنندگی  -شاخص هرفیندالشبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شد. 
بت 0 با رشد مث"کارت برداشت"و در دسته  نفیبا رشد م "کارت هدیه و بن کارت"و  "کارت اعتباری"دسته

ماه همچنان در طبقه  شهریوردرصدی در  22/2ا نرخ رشد منفی ب "هدیه و بن کارت ارتک"است.  مواجه بوده
 .( قرار گرفته است1222)کمتر از  "رقابتی"

ر صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک ه هایتراکنش لغاین بخش مقایسه ای آماری بین تعداد و مبادامه در 
هریور ماه در ش شده شده و پذیرشصادر هایتراکنش و مبلغ بیشترین سهم از تعدادبانک صورت گرفته است. 

  اختصاص یافته است. "کشاورزی"و "صادرات ایران"و "ملی ایران"0  "ملت" هایبانک به  11

ی صادر شده و پذیرش شده هر بانک جهت نشان دادن برتری هاتراکنشدر محاسبه شاخص  اختلاف تعداد 
0 "ملت"گردد که سه بانک شاپرک0 مشاهده می هایتراکنشعملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور 

های و بانک پذیرش شده را دارا بوده هایتراکنشبیشترین اختلاف مثبت در تعداد  "سامان"و  "پارسیان"
بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را داشته اند. این بدین  "تجارت"و  "صادرات ایران"0 "ملی ایران"

رعکس در سه بانک دیگر بر از میزان خروج آن از بانک و رود منابع مالی بیشتمعناست که در سه بانک نخست و
 است. 

ها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بررسی سهم هر بانک از کل تعداد تراکنش در راستای
 هایراکنشتها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع تعداد بانک

هد دپذیرش شده همان بانک محاسبه گردیده است. این شاخص نشان می هایتراکنشصادره هر بانک با تعداد 
 هایشتراکنبیشترین سهم تعدادی از کل  "صادرات ایران"و  "ملی ایران"0 "ملت"های که به ترتیب بانک

توسعه "0 "ونزوئلا-مشترک ایران"بانک  سهم به مترینو ک اندرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کردهشاپ
 تعلق گرفته است. "صنعت و معدن"و  "صادرات ایران
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 های گذشته نشان از تمایل بازار برای حرکت به سوی بازار رقابتی را دارد.رفتار در طول ماه

دار راکنشت های بانکیکارتکل تعداد بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک  هایکارتدر بحث صادرکنندگی 
 0در این ماه نسبت به ماه گذشتهاشته است. درصدی د 21/1نسبت به مرداد ماه رشد مثبت  11 ماه در شهریور

ی منف "اعتباری"و "برداشت"های مثبت و در دسته کارت "هدیه و بن کارت"  هایکارت دستهنرخ رشد در 
 بوده است.

 "ملی ایران"بانک 0 1211ماه  دار در شهریورهای بانکی تراکنشهای صادرکننده کارتدر بررسی سهم بانک
تایج حاکی از ن را داشته و نیز دار در شبکه شاپرکتراکنشصادر شده های بانکی بیشترین سهم از تعداد کارت
یه و بن کارت کارت هد 0 بیشترین"ملی ایران"دار متعلق به بانکبرداشت تراکنشآن بوده که بیشترین کارت 

 بوده است. "ملت"تعلق به بانکدار مو بیشترین کارت اعتباری تراکنش "انپارسی" متعلق به بانک دارتراکنش

 صادرکننده های بانککارت دار از مجموعهای بانکی تراکنشدر بررسی شاخص سهم هر یک از انواع کارت
ن کارت هدیه و ب" پس از آنو  "کارت برداشت"دار در هر بانکی به بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش

 
 

 

ته ها سهم صفر( را  در این بین داشکمترین سهم )در بیشتر بانک "کارت اعتباری"اختصاص داشته و  "کارت
 است.

ورد های بانکی نیز مها در صدور انواع کارتهیرشمن به منظور بررسی میزان رقابت بانک -شاخص هرفیندال
دار شهای تراکنی صادر شده0 از کارتهابررسی قرار گرفت که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق کارت

 ردهیرشمن در بازار صادر کنندگی  -شاخص هرفیندالشبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شد. 
بت 0 با رشد مث"کارت برداشت"و در دسته  نفیبا رشد م "کارت هدیه و بن کارت"و  "کارت اعتباری"دسته

ماه همچنان در طبقه  شهریوردرصدی در  22/2ا نرخ رشد منفی ب "هدیه و بن کارت ارتک"است.  مواجه بوده
 .( قرار گرفته است1222)کمتر از  "رقابتی"

ر صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک ه هایتراکنش لغاین بخش مقایسه ای آماری بین تعداد و مبادامه در 
هریور ماه در ش شده شده و پذیرشصادر هایتراکنش و مبلغ بیشترین سهم از تعدادبانک صورت گرفته است. 

  اختصاص یافته است. "کشاورزی"و "صادرات ایران"و "ملی ایران"0  "ملت" هایبانک به  11

ی صادر شده و پذیرش شده هر بانک جهت نشان دادن برتری هاتراکنشدر محاسبه شاخص  اختلاف تعداد 
0 "ملت"گردد که سه بانک شاپرک0 مشاهده می هایتراکنشعملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور 

های و بانک پذیرش شده را دارا بوده هایتراکنشبیشترین اختلاف مثبت در تعداد  "سامان"و  "پارسیان"
بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را داشته اند. این بدین  "تجارت"و  "صادرات ایران"0 "ملی ایران"

رعکس در سه بانک دیگر بر از میزان خروج آن از بانک و رود منابع مالی بیشتمعناست که در سه بانک نخست و
 است. 

ها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بررسی سهم هر بانک از کل تعداد تراکنش در راستای
 هایراکنشتها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع تعداد بانک

هد دپذیرش شده همان بانک محاسبه گردیده است. این شاخص نشان می هایتراکنشصادره هر بانک با تعداد 
 هایشتراکنبیشترین سهم تعدادی از کل  "صادرات ایران"و  "ملی ایران"0 "ملت"های که به ترتیب بانک

توسعه "0 "ونزوئلا-مشترک ایران"بانک  سهم به مترینو ک اندرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کردهشاپ
 تعلق گرفته است. "صنعت و معدن"و  "صادرات ایران
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ای هاز منظر مبلغی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است0 بانک
 "ئلاونزو-مشترک ایران"بیشترین گردش مالی شاپرکی و بانک "صادرات ایران"و  "ملی ایران"0 "ملت"

 کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند. 

آن  طصادر شده توس هایتراکنشپذیرش شده هر بانک با  هایتراکنشدر بررسی اختلاف ارزش ریالی بین 
ده و پذیرش صادرش هایتراکنشبیشترین اختلاف مثبت در مبلغ  "سامان"و  "سینا"0 "ملت"سه بانک بانک0 

0 بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را  "آینده"و  "مسکن"0 "ملی ایران"های و بانک شده را دارا بوده
های دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت شده در حساب دارند. این بدان معناست که وجوهات ذخیره

 "سامان"و  " سینا "0 "ملت"های به سمت بانک "یندهآ"و  "مسکن"0 "ملی ایران"های الکترونیکی از بانک
 در حال انتقال است.

به برآوردی محاسصنعت و ها برای ترسیم وضعیت کلی های پذیرنده تراکنشدر بخش آخر از بررسی بازار بانک
ها و از جذب وجوهات تراکنش یرسوب ناشبین حفظ تعادل های پذیرنده وبانک یپرداخت یکارمزدها یزانماز 

کارمزد پرداخت شده بانک  یزانم"به محاسبه  های گذشتههمانند ماه 0به شبکه پرداخت یپرداخت یکارمزدها
های پذیرنده پرداخته شده برای بانک "شده یرشپذخرید مبلغ تراکنش  یالر 122.222هر  یبه ازا یرندهپذ

ت به ماه درصد رشد منفی نسب 2122/2با  یرندهپذ یهانک0 با1211شهریور ماه  به طور متوسط دراست. 
اند غ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کردهلمبهر صدهزار ریال از  ریال 11/12یزان مماه(  گذشته )مرداد

مبالغ ریال از هر صدهزار ریال  22/11 مبلغ با "توسعه صادرات ایران"0 بانک ی پذیرندههابانکمیان  که در
 122.222هر  یرا به ازا کارمزدمبلغ  یشترینب ریال 12/111 با مبلغ "خاورمیانه "کمترین و بانک جذب شده 

 . اندمبلغ جذب شده0 پرداخت کرده  یالر

نصب  شود. این بانک در ازایای نیست که بانک پذیرنده متقبل میازآنجایی که کارمزد پرداختی0 تنها هزینه
 PSPفروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت هر ابزار کارتخوان 

های به جهت اینکه برآوردی از میزان هزینه نماید. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوت است.پرداخت می
رض گردد0 با فنیز ارائه ریال تراکنش پذیرش شده با توجه به میزان اجاره پرداختی  122.222بانک به ازای هر 

ها های پرداختی بانکریال )سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه(0 هزینه 222.222اجاره متوسط 
ریال مبلغ پذیرش شده محاسبه و عامل اجاره پرداختی هر بانک نیز به میزان کارمزد  122.222به ازای هر 

 
 

 

 دیتراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا یکارمزد پرداخت "خص جدید ها اضافه گردیده و شاپرداختی در بانک
مع کل اجاره و کارمزد ها مبلغ جبه طور متوسط کل بانکاست. تعریف شده  "با احتساب هزینه اجاره بها

 اند.به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کرده 11ماه  ریال را در شهریور 11/111ختی پردا
با احتساب اجاره  1211هر صد هزار ریال تراکنش خرید در شهریور  نسبت کارمزد پرداختی به ازای بالاترین

ریال به  21/11ن آن با مبلغ و کمتری "حکمت ایرانیان"به بانک ریال  22/121با مبلغ ابزارهای کارتخوان 
 تعلق گرفته است. "سینا"بانک 

کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت0 در این بخش  های بانک مرکزی مبنی بر تعیینبر اساس ابلاغیه
رداخت های پگیرد0 برای تراکنشهای کارتی تعلق میهای صادرکننده به تراکنشکارمزدی که توسط بانک

 توسط کارمزد پرداخت شده یزانم"قبض و خرید شارژ تعریف شده است که در بخش آخر گزارش شاخص 
 این دوره زمانی0  برای "پرداخت قبض و خرید شارژتراکنش ریال  122.222هر  یبه ازا صادرکنندهبانک 

 های صادرکننده درکل بانکگردد که های موجود مشخص میبا توجه به اطلاعات دادهمحاسبه گردیده و 

درصد  12/12ریال )  11/221هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ ماه به ازای شهریور 
بانک توسعه " 0 11ماه در شهریور 0 ین بینکه در ااند ماه( کارمزد پرداخت نموده بت نسبت به مردادرشد مث نرخ

و  11/11به ترتیب با  "بانک صنعت و معدن"و  "شهر"بانکریال و پس از آن   21/11با  "صادرات ایران
ترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه ریال 0 پایین 22/ 11

بانک  ریال و پس از آن به ترتیب12/10221با مبلغ   "شرکت دولتی پست بانک"و بانکپرداخت کارتی 
 12/10212با مبلغ  "کشاورزی"و بانک ریال دومین بالاترین مبلغ کارمزد 12/10211با مبلغ  "حکمت ایرانیان"

رداخت 0 پپرداخت و قبض و خرید شارژ بالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنشریال سومین 
 .اندکرده
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 دیتراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا یکارمزد پرداخت "خص جدید ها اضافه گردیده و شاپرداختی در بانک
مع کل اجاره و کارمزد ها مبلغ جبه طور متوسط کل بانکاست. تعریف شده  "با احتساب هزینه اجاره بها

 اند.به ازای هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کرده 11ماه  ریال را در شهریور 11/111ختی پردا
با احتساب اجاره  1211هر صد هزار ریال تراکنش خرید در شهریور  نسبت کارمزد پرداختی به ازای بالاترین

ریال به  21/11ن آن با مبلغ و کمتری "حکمت ایرانیان"به بانک ریال  22/121با مبلغ ابزارهای کارتخوان 
 تعلق گرفته است. "سینا"بانک 

کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت0 در این بخش  های بانک مرکزی مبنی بر تعیینبر اساس ابلاغیه
رداخت های پگیرد0 برای تراکنشهای کارتی تعلق میهای صادرکننده به تراکنشکارمزدی که توسط بانک

 توسط کارمزد پرداخت شده یزانم"قبض و خرید شارژ تعریف شده است که در بخش آخر گزارش شاخص 
 این دوره زمانی0  برای "پرداخت قبض و خرید شارژتراکنش ریال  122.222هر  یبه ازا صادرکنندهبانک 

 های صادرکننده درکل بانکگردد که های موجود مشخص میبا توجه به اطلاعات دادهمحاسبه گردیده و 

درصد  12/12ریال )  11/221هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ ماه به ازای شهریور 
بانک توسعه " 0 11ماه در شهریور 0 ین بینکه در ااند ماه( کارمزد پرداخت نموده بت نسبت به مردادرشد مث نرخ

و  11/11به ترتیب با  "بانک صنعت و معدن"و  "شهر"بانکریال و پس از آن   21/11با  "صادرات ایران
ترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه ریال 0 پایین 22/ 11

بانک  ریال و پس از آن به ترتیب12/10221با مبلغ   "شرکت دولتی پست بانک"و بانکپرداخت کارتی 
 12/10212با مبلغ  "کشاورزی"و بانک ریال دومین بالاترین مبلغ کارمزد 12/10211با مبلغ  "حکمت ایرانیان"

رداخت 0 پپرداخت و قبض و خرید شارژ بالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنشریال سومین 
 .اندکرده
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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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 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 

  

54 In-App Purchase  
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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: 
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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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