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 مقدمه
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه  اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاستشرکت شاپرک به عنوان بازوی 

گیری ابعاد  ، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و اندازهکشور  0الکترونیکی پرداخت کارت
هایی را دارد که وضعیت صنعت را نسبت به وضعیت مطلوب رصد نموده و  مختلف فعالیت آن به وسیله شاخص

جهت تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به ابعاد  در
گیری و پایش مستمر ماهانه قرار  های خاص هر بخش تدوین و مورد اندازه مختلف نظارتی این شرکت، شاخص

های عملکرد  شاخص»، «د ملیجایگاه شاپرک در اقتصا»های این بولتن در سه بخش  خواهد گرفت. شاخص
 شود. بندی میطبقه «های بازار شاخص»و نیز  «ماهانه شاپرک

 

 های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه شاخص
این اند.  های مختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شده در این بولتن شاخص

 اند. بندی شده زیر تقسیمسه بخش ها در  شاخص
 
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 ماه آبان عملکردیهای  شاخص 
 کارتی های بازار شبکه پرداخت الکترونیک شاخص  
 

ی های معرف شاخصکلیه . اند گردیدهگیری معرفی و محاسبه  های مختلفی برای اندازه در هر بخش شاخص
 .است آمدههر بخش ادامه برای و توضیحات بیشتر در شده   ارائه یک نگاه در 0در جدول  شده در این بولتن

  

                                                           
 0-رجوع شود به پیوست الف 0
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 اهنگ یک در شاپرک شرکت عملکردی و اقتصادی های شاخص 1 جدول
 عدم تغییر نسبت به ماه گذشته: مشکی رنگ    ز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته رنگ سب     رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته

 آخرین آمار در دست()نسبت به  جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی-4

 (0191 شهریور)سهم از نقدینگی 

 درصد 40/14
 درصد 9/14

سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص 
 درصد *440/11 توضیح در متن( -0191)زمستان *( GDPداخلی )

 

 1394های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در آبان ماه شاخص -3

 های بازارشرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش

 درصد 35/77

 درصد 52/24

 باالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش

 درصد97/63 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی

 درصد 60/48 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد15/34 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی

 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشسهم تعداد تراکنش باالترین

 درصد 14/62  تجارت الکترونیک پارسیان ابزار پذیرش اینترنتی

 درصد 47/46 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد29/78 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی

 شاخص تمرکز بازار 

نتایج شاخص هرفیندال 
 (HHI) هیرشمن 

 واینترنتی تمرکز باال در بازار ابزارهای پذیرش 
 و تمرکز مالیم در بازارموبایلی 

 کارتخوان فروشگاهی

 

 ادامه ...کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی

 دسترس پذیری خدمات
 درصد 45/97 پذیری شبکهدسترس

 درصد 95/99 پذیری شاپرکدسترس

 های معوقتراکنش
 درصد 017/0 ها            های معوق از کل تراکنشتراکنشدرصد 

 نفوذ جغرافیایی

 سال کشور 18سرانه ابزارهای پذیرش به ازای افراد باالی 

 0/0703 کل ابزارها

 0/0700 کارتخوان فروشگاهی

 0/00001 ابزار پذیرش موبایلی 

 0/0003 ابزار پذیرش اینترنتی

 سال کشور 18هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش
 49/63 کل ابزارها

 10/68 کارتخوان فروشگاهی

 1/93 ابزار پذیرش موبایلی 

 1/08 ابزار پذیرش اینترنتی

 نسبت دهکی
 1,013/28 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش

 

 1394های عملکردی شاپرک در آبان ماه شاخص -2

 آمار عملکردی
 عدد 747,416,777 های شاپرکتعداد تراکنش

 میلیون ریال 401,497,164 های شاپرکارزش تراکنش
 هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش

 درصد -90/6 رشد اسمی ماهانه آبان نسبت به مهر
 درصد -33/6 رشد حقیقی ماهانه آبان نسبت به مهر

 درصد 04/40  93آبان نسبت به  94رشد اسمی آبان 
 درصد 1/0 93نسبت به آبان  94رشد حقیقی آبان 

 هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش

 درصد 91/7 ابزار پذیرش اینترنتی

 درصد 14/11 ابزار پذیرش موبایلی

 درصد 98/77 کارتخوان فروشگاهی

 سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

 درصد 5/97 خدماتخرید کاال و 

 درصد 5/2 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک

 درصد 9/63 خرید کاال و خدمات

 درصد 5/28 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 درصد 6/7  گیریمانده

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی

 درصد 68/88 هاموفق به کل تراکنشهای درصد تراکنش
 های موفق سوییچ شاپرکدرصد تراکنش
 هابه کل تراکنش

 درصد 95/99

 هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 19/2 خطای پذیرندگی

 درصد 41/0 خطای شاپرکی

 درصد 91/19 خطای صادرکنندگی

 درصد 49/77 خطای کاربری
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی
های مختلفی معرفی  . در همین راستا شاخصتبیین خواهد شداین بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی در 

نقدینگی اشاره نمود و با به شاپرک  هایارزش تراکنش نسبتتوان به  شوند که از جمله آن می و محاسبه می
تغییرات رفتاری افراد جامعه  ،به نقدینگی اشخاصاسکناس و مسکوکات در دست نسبت  روندبا  آنمقایسه روند 

 مورد بررسی قرار داد. در طول زمانرا در تمایل به پرداخت الکترونیکی 
 نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت GDPالکترونیکی شاپرک از کل های  سهم ارزش پرداختمحاسبه 

 شاپرک در اقتصاد ملی خواهد بود.
 

های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت کلیه شاخص نکته مهم:
ی  در شماره اطالعات مربوط به بخش پولی و بانکی کهباشد  می ج.ا.ا.بانک مرکزی 

در دسترس بود، لذا شاخص ها مبتنی بر  0191قبل بولتن صرفا تا پایان خرداد ماه 
ماه این اطالعات برای مدت تیر تا  ذرآ در شدند، اما اطالعات تا این ماه محاسبه می

رسانی  های مرتبط به روز که به تبع آن شاخص منتشر شده است 0191ماه شهریور 
 0191تا پایان زمستان همچنان آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی فصلی  اما شدند.

به دلیل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر،  های این قسمت شاخص شده که منتشر 
 باشد. می بولتن های پیشین های شماره رار شاخصتک

 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش
دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در  این شاخص نشان می

، 1نقدینگی های شاپرک بهنسبت ارزش تراکنشتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی 
  شود. محاسبه می ،گیرد که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 1درصدی از نقدینگی

این آمار در سایت بانک  که باشدمیکشور در  نقدینگی مربوط به میزان آمار مندنیاز شاخص نیمحاسبه ا
در دسترس بود که در آذر ماه آمار  0191تیر ماه  شود. این آمار تا ماه گذشته صرفا تامنتشر می ج.ا.ا. مرکزی

اند. لذا در این ماه این شاخص به دلیل عدم دسترسی به اطالعات  نقدینگی تیر تا شهریور ماه منتشر شده
 محاسبه شده است. 0191جدیدتر صرفا تا ماه شهریور 

  

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

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. بانکی در گزارش
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 1394 سال در نقدینگی به شاپرک هایتراکنش ارزش نسبت ماهانه مقایسه 2 جدول

 نقدینگی ماه
 )میلیون ریال(

های ارزش تراکنش
 )میلیون ریال( شاپرک

 های نسبت ارزش تراکنش
 شاپرک به نقدینگی

 7/847 61,81748762 785,28700,,78 فروردین

 10/217 17855,8,22, 800484708300, اردیبهشت

 10/127 2680968694, 816686758,00, خرداد

 9/677 ,058259800, 832387798900, تیر

 10/167 ,648426816, 850,80008000, مرداد

 10/587 92383938663 872785008000, شهریور

 
درصد از کل نقدینگی بوده  28/01های شاپرک  ارزش تراکنشماه  شهریوردر  شودمالحظه میهمانطور که 

درصد آن به  2/01های در حال گردش در اقتصاد ملی، بالغ بر  است. این بدان مفهوم است که از کل پول
 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنشمقایسه و از شبکه شاپرک مبادله شده است.  یصورت الکترونیک

می ( 0191در دوره مورد بررسی )از فروردین تا شهریور ماه بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن 
تا  0191های  در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال باشد.
 ترسیم شده است. 0191

 
 1394 تا 1392 سالهای در ماهانه صورت به نقدینگی به شاپرک های تراکنش ارزش نسبت شاخص مقایسه 1 شکل
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های پایان  های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویه نسبت ارزش تراکنشافزایش شایان توجه است که روند 
و همچنین کاهش تقاضا  ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفند هر سال  سال شرکت

داشته و به طور سیکلی در سالهای مورد نظر در فروردین ماه به دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی 
 اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است. دهد. شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان می تکرار می

میلیون ریالی در  211الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی  
کاهش  ،در کنار آن و نیز روند شتابان رشد نقدینگی 0191فروردین  11های شاپرکی و ابالغ آن در  تراکنش

نسبت به  0191ل ساشش ماه نخست نقدینگی در های شاپرک به  ارزش تراکنششاخص نسبت بخشی از 
 است.جیه قابل تو 0191سال مدت مشابه 

 به نقدینگی اشخاصاسکناس و مسکوکات در دست  نسبت
جامعه  اشخاصکه به صورت اسکناس و مسکوکات در دست باشد  میاین شاخص درصدی از نقدینگی 

به اسکناس و مسکوکات اطالعات مربوط  .1گیرد می انجامبه صورت نقدی  از طریق آنهاها  پرداختو  وجود دارد
منتشر شدند.  0191برای سه ماه تیر تا شهریور در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. در ماه آذر نیز  2در دست اشخاص

و در جدول محاسبه  0191یل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر در این ماه، این شاخص تا شهریور به دل لذا
 شده است.زیر ارائه 

  
 1394 سال در نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت ماهانه مقایسه 3 جدول

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(

 اسکناس و مسکوکات
 دست افراددر 

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و 
مسکوکات در دست 
 اشحاص به نقدینگی

 3/847 30380,98700 785,28700,,78 فروردین

 3/727 78600,,2978 800484708300, اردیبهشت

 3/647 29785,18100 816686758,00, خرداد

 3/687 306849,8,00 832387798900, تیر

 3/587 30487008000 850,80008000, مرداد

 3/517 30684008000 872785008000, شهریور

                                                           
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها -1-رجوع شود به پیوست ب   4
 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یها گزارش
در بخش  "مروری بر آمارهای پرداخت الکترونیک و استفاده از وجه نقد"بر اساس گزارش منتشر شده در بانک مرکزی ج.ا.ا. با عنوان   2

 ها، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به عنوان شاخص پرداخت نقدی معرفی شده است. نشریات و پژوهش
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به اسکناس و مسکوکات در درصد از کل نقدینگی، متعلق  20/1ماه تنها  در شهریور شود کهمالحظه می

و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را در  دست اشخاص بوده است
 مدت مورد بررسی داشته است.

 اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصهای شاپرکی و  ارزش تراکنش نسبتمقایسه 
 نقدینگی به

نسبت اسکناس و مسکوکات و  به نقدینگی شاپرکهای  تراکنشنسبت ارزش روند دو شاخص  زیردر نمودار 
پرداخت های  تراکنش ارزش توان تغییرات ترسیم شده است که با توجه به آن میبه نقدینگی  اشخاصدر دست 

 .قیاس نمود در طول زمان را از کل نقدینگی حجم اسکناس ومسکوکات والکترونیک 
 

 
 نقدینگی به اشخاص دست در مسکوکات و اسکناس نسبت و شاپرک های تراکنش ارزش نسبت مقایسه 2 شکل 

 
در طول مدت مورد  نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

فروردین درصد در  60/6به طور کلی صعودی بوده است و از ( 0191تا شهریور ماه  0191)ابتدای سال بررسی 
افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و  0191 شهریوردرصد در  28/01به  0191

درصد رسیده  20/1درصد به  11/6مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 
عث شده تقاضای گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، بااست. به عبارت دیگر، 

نسبت اسکناس و مسکوک به نحوی که  ؛اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد
 2/1بیشتر از  ،ماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن شهریوردر دست اشخاص از نقدینگی در 

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

و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای  برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود
 الها و خدمات مورد تقاضا، توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.پرداخت بهای کا
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 نسبت ارزش تراکنشهای شاپرکی به نقدینگی
 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
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 در طول زمان GDPهای شاپرک و  تراکنش قیاس ارزش
صورت گرفته در آن های  در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

و ... پرداخت  اعتباریدوره وجود دارد. چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، نقدی، 
تواند نمایانگر عملکرد  الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمیهای  شود. لذا بررسی روند ارزش پرداخت می

وضعیت از قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملداخت باشد، چرا که شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پر
 مردممصرفی عادات و رفتار  بسیاری از عوامل دیگر بر تقاضا، و یسیاسرکودی و رونق در اقتصاد، اوضاع 

انتظار بر آن است  ،و خدمات به عنوان مثال در یک جامعه رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها اثرگذار است.
ها چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. در همین راستا برای  ختپردا که

های رکود و رونق  ها را با توجه به وضعیت اقتصادی و دوره بررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنش
های بر حسب قیمت پایهه قیمت ب اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. در نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی

 به صورت فصلی 0191 سال لغایت انتهای 0191های شبکه شاپرک از ابتدای سال  و ارزش تراکنش 6جاری
مجددا در این  شماره قبلی بولتن،از نمودار  ات جدیدتر،به دلیل عدم دسترسی به اطالع 1نشان داده شده است.

 شماره استفاده شده است.
 

 
 شاپرک های تراکنش ارزش و GDP روند مقایسه 3 شکل

 
علیرغم کاهش . باشد می 0191کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال  حاکی از قبل نمودار

است  صعودی بودهدر همین مدت های شاپرک  روند ارزش تراکنش ،0191در فصل زمستان  تولید ناخالص ملی
این روند  بوده که سبب شده تقاضا و خریدهای نوروزی ها و نیز های پایان سال شرکت تسویه آن اصلی دلیل که

های مختلف تجاری  ها در سیکل نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش تراکنش .بگیردشدت بیشتری 

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

 بوده است. 0191بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 
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 … به قیمتهای جاری و پایه  GDP (میلیارد ریال)ارزش تراکنشها 
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به نسبت شاپرک های  رکود و رونق اقتصادی( ترسیم شده است. علت باالتر رفتن ارزش تراکنشهای  )دوره
تولید ناخالص داخلی، این است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش 

های شبکه  شود. اما در ارزش تراکنش کاالی تولید شده، صرفا ارزش کاالهای نهایی و نه واسط محاسبه می
چه واسط که به صورت الکترونیکی پرداخت  تمام انواع کاالها چه نهایی وبهای پرداخت الکترونیک شاپرک 

باالتر رفتن ارزش بهای کاالی واسطه، امکان  رفتندر نظر گ با توجه بهلحاظ شده است. لذا  ،اند گردیده
 د.از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارها  تراکنش

 GDP بهکارتی  های الکترونیک نسبت ارزش پرداخت
محاسبه  ،های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید تواند دوره هایی که می یکی دیگر از شاخص

است که آمار  8و مقایسه روند آن در طول زمان GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به  نسبت ارزش تراکنش
به قیمت پایه بر حسب  آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی ارائه شده است. بعدیآن در جدول 

در  ج.ا.ا.بوده است که به دلیل عدم انتشار آمار جدید بانک مرکزی  0191مربوط به زمستان  های جاریقیمت
 گرفته است.مورد استفاده قرار مجددا قبل های  ماهبولتن اطالعات در این شماره ماه جاری، 

 
 GDP به الکترونیک های پرداخت ارزش نسبت 4 جدول

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

نسبت ارزش 
 GDPها به تراکنش

 61/037 2810680978000 182,584208529 1392بهار 

 61/177 2850281568000 1853085278396 1392تابستان 

 66/927 2832482398000 1855583318946 1392پاییز 

 81/097 28410857,8000 1895487068536 1392زمستان 

 74/707 2865289928000 189,187248301 1393بهار 

 75/797 3800783,68000 28279829,8017 1393تابستان

 86/147 2864480248000 2827784948,60 1393پاییز 

 *110/227 2850380758000 2875,8,338113 1393زمستان 

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

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

                                                           
 0191طالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین ا در گزارش 8

 بوده است.
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دهد این نسبت در طی زمان روندی در مجموع صعودی داشته است که  نشان می فوق همانطور که جدول
 در نمودار بعدی نمایش داده شده است.

 
 GDP به ها تراکنش ارزش نسبت 4 شکل

 

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

 اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.مبادالت دهد در طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از  می
 است که علت آن GDPارزش مبادالت الکترونیکی از  درصدی 001نکته شایان توجه نسبت بالغ بر 

خریدهای نوروزی در  ها و نیز تقاضای باالی در فصل زمستان به دلیل رکتهای پایان سال ادارات و ش تسویه
  دو ماه بهمن و اسفند بوده است.

 4931 آبانهای عملکردی شاپرک در  شاخص
در این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار 

و  پرداخت الکترونیک کارت شناخت وضعیت حال صنعتها،  این شاخص گیرد. هدف از ارائه و پایش مداوم می
صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و نیز این اندازه گیری ابعاد مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت 

های پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات صحیح  تاثیر سیاست
  د.ناتخاذ شو

میزان نفوذ »و نیز  «آنالیز کیفیت ارائه خدمات»، «آمار عملکردی شاپرک»خش خود به سه زیر بخش این ب
 های مختلفی ارائه شده است. تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص «جغرافیایی
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 آمار عملکردی شاپرک
های  رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش و نیز در این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزشی

، خرید کاال و خدمات) و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت ابزارهای پذیرشهر یک از 
 .شود هایی بررسی می گیری( با ارائه شاخص و مانده خرید شارژ تلفن همراهو  پرداخت قبض

 های شاپرک تراکنش ارزش تعداد و آمار
هزار  811میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مبلغی افزون بر  188حدود  0191ماه در آبان 

ها  داد و مبلغ تراکنشدرصدی در تع 11/6و  12/6میلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته افت 
 داشته است.

 
 کشاپر هایتراکنش ماهانه آمار مقایسه 5جدول

 درصد تغییرات 1394آبان  1394مهر  نوع

 6/357- 7,78,468777 4183108301, تعداد تراکنش

 6/307- 0481378461, ,5,816687,45, مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 
 مقایسه شده است. 0191و آبان  0191ها در آبان  در جدول زیر آمار تراکنش

 
 

 1393 سال مشابه ماه به نسبت شاپرک هایتراکنش آمار مقایسه 6جدول

 درصد تغییرات 1394آبان  1393آبان  نوع

 34/237 7,78,468777 5,689348152 تعداد تراکنش

 10/087 0481378461, 7308470804351 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 
ماه سال جاری به نسبت ماه های آبان  دهد آمار تعداد و مبلغ تراکنش همانطور که جدول فوق نشان می
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  18/01و  11/11مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 
 باشد. بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می
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 های شاپرکی رشد حقیقی ارزش تراکنش
کنند. به  را به صورت حقیقی بررسی می و مبلغی های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی در اقتصاد برای تحلیل
های اشتباه و انحراف در  تا اثر عامل تورم موجب برداشت نمودهزدایی  را تورم 9اسمی این مفهوم که متغیر ارزشی

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

 
 شاپرک شبکه های تراکنش ماهانه ارزش حقیقی و اسمی رشد مقایسه 7جدول

 درصد تغییرات 1394آبان  1394مهر  )میلیون ریال(   ها ارزش تراکنش

 6/307- 0481378461, ,5,816687,45, ارزش اسمی تراکنش ها

 6/997- 38516812356 387,0847054 ارزش حقیقی تراکنش ها 

 شاخص کل بهای کاالها و
 ( CPI) خدمات مصرفی

227 22,57 *0/757 

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

 
ها به صورت اسمی نسبت به ماه گذشته، کمتر از  دهد درصد کاهش در ارزش تراکنش نشان می قبل جدول

های شاپرک در مدت  سازی اثر تورم، افت ارزش تراکنش میزان حقیقی آن بوده است؛ به عبارت دیگر با خالص
ه صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش درصد ب - 99/6درصد به صورت اسمی به  -11/6مورد بررسی، از 

ج.ا.ا. نیز این بانک مرکزی  منتشر شده در آماریافته است که این امر از تورم مثبت در این مدت حکایت دارد. 
 افزایش گذشتهها نسبت به ماه  عمومی قیمتسطح ماه آبان حاکی از آن است که در  موضوع را تایید کرده و

 است.  بودهدرصد  12/1نه معادل نرخ تورم ماهاو یافته است 
)مقایسه نقطه به نقطه( به دلیل  0191با ماه مشابه سال  0191های آبان  در صورت مقایسه ارزش تراکنش

شود. آمار این قیاس در  تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه می
 ارائه شده است. صفحه بعدجدول 

  

                                                           
 2-به پیوست ب رجوع شود 9

 0191به قیمت سال پایه  (CPI) برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی -6 -به پیوست ب رجوع شود 01
  اخذ شده است. و از بخش آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
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 شاپرک شبکه های تراکنش ارزش نقطه به نقطه اسمی و حقیقی رشد مقایسه , جدول
 رشد 1394آبان  1393آبان  )میلیون ریال( ارزش تراکنشها

 10/087 048137846059, 7308470804351 ارزش اسمی تراکنش ها 

 0/027 38516812356 38515825553 ارزش حقیقی تراکنش ها

 بهای کاالها وشاخص کل 
 (CPIخدمات مصرفی )

,5207 7522, *10/067 

مشابه سال قبل را در نظر  ماهدر ماه مشخص نسبت به کل بهای کاالها و خدمات مصرفی رشد شاخص تورم نقطه به نقطه: * 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPI.)مرجع آمار گیرد می

 

 
های شاپرک را بین آبان ماه  قبل اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنش جدول

 11/1درصد به صورت اسمی به  18/01سازی از تورم، از  دهد که رشد آن بعد از خالص نشان می 0191و  0191
این دو رقم ناشی از درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت 

ها انعکاس یافته است. لذا آمار بیانگر آن  ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 0191ها نسبت به ماه مشابه سال  است سطح عمومی قیمت

کاالها و بهای کل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ل معادآبان ماه سال گذشته  واحد رسیده است. این شاخص در 1/118جاری به  سالآبان ماه در  یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه مشابه  که نقطه به تورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  8/111
مهر ماه ماه این نرخ در  است. درصد رسیده 16/01جاری به   سال ، در آبان ماهگیرد ل را در نظر میسال قب

های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم،  . لذا بر اساس سیاستدرصد بوده است 11/00و در شهریور ماه  81/01
 .نقطه کاسته شده است به درصد از نرخ تورم نقطه 18/1نزدیک به  طی یک ماه،

بیانگر آن است که با رشد  0191ها در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال  ا نتایج آمار تراکنشلذ
لذا این درصدی داشته است.  11/1ها به طور حقیقی تنها رشد  ها، ارزش تراکنش درصدی تعداد تراکنش 11/11

 به طور متوسط ها ، تراکنش0191ل ها نسبت به آبان سا آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
این امر با توجه به رشد تعداد  تری، انجام گرفته است؛ برای انجام پرداخت بهای کاالهای به نسبت کم ارزش

گیرند )و در ادامه مورد  های درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی که معموال در مبالغ کوچکتر انجام می تراکنش
میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات،  211اعمال محدودیت سقف مبلغی گیرد( و نیز  بررسی قرار می

 قابل توجیه است.
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 ابزار پذیرش در توزیع شاپرک شبکه عملکرد

است.  ت الکترونیک کارت، تعداد ابزارهای پذیرشیکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خدمات پرداخ
در  کارتخوان فروشگاهیو  ابزار پذیرش موبایلی، ابزار پذیرش اینترنتیاین ابزارها در حال حاضر در سه نوع 

تواند  می ،نظیر تعداد تراکنش و...کشور فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل 
باشد. در این راستا  کارتی شبکه پرداخت الکترونیکو توسعه بازار دسترسی شاخصی برای نشان دادن بهبود 

ماه  آبانو نیز  0191 ماه مهر ماه سال جاری در قیاس با مهردر  00دار تراکنش ابزارهای پذیرشتعداد هر یک از 
 شده است.ارائه در جدول زیر  0191سال 
 

 نقطه به نقطه و ماهانه صورت به ذیرشپ ابزارهای از یک هر تعداد مقایسه 9 جدول

 تعداد ابزار مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزار مقایسه ماهانه ابزار پذیرش

 رشد 1394آبان  1393 آبان رشد 1394آبان  1394مهر 

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

158932 168033 05630 138267 168033 205,50 

ابزار پذیرش 
 موبایلی 

28400 724 -695,30 771 724 -65100 

کارتخوان 
 فروشگاهی

480378506 480268761 -05270 383098713 480268761 215660 

 21/667 4,043,518 3,323,751 0/307- 4,043,518 4,055,838 مجموع ابزارها

 
ماه  مهرنسبت به  ابزار پذیرش موبایلیتعداد به ویژه و  کاهش تعداد کارتخوان فروشگاهیبیانگر  قبلجدول 
( در مهر ماه از USSD) ابزار پذیرش موبایلیها برای ایمن سازی بستر که با توجه به اعمال محدودیت بوده است

تاثیر این محدودیت  قابل توجیه است. ابزار پذیرش موبایلیدرصدی در  81/69کاهش  ج.ا.ا.سوی بانک مرکزی 
با وجود رشد قابل قبول گذشته  لسا آبان نسبت به 0191 آبانسه نقطه به نقطه یدر مقابه حدی بوده که حتی 

 درصدی مواجه شده است. 0/6در سایر ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 
دار  تنها رشد ماهانه متعلق به ابزار پذیرش اینترنتی بوده و بیشترین رشد در بین ابزارهای پذیرش تراکنش

 . نقطه به نقطه به کارتخوان فروشگاهی اختصاص داشته است
 کارتخوان فروشگاهیها مربوط به  در تمام دوره پذیرشابزار  تعدادهمانطور که مشخص است بیشترین  

بوده درصد  29/99شبکه شاپرک  ابزارهای پذیرشسهم تعداد این ابزار از کل  0191 آبان ماهبوده است که در 
 شده است.  ارائه بعدیاست. این آمار در جدول 

                                                           
 منظور ابزارهای پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند. 00
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 1394 آبان در بازار ابزارهای کل از پذیرش ابزارهای از یک هر یتعداد سهم مقایسه 10 جدول
 1394آبان  1394مهر  ابزار پذیرش

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

158932 05390 168033 053970 

ابزار پذیرش 
 موبایلی 

28400 05060 724 0501,0 

کارتخوان 
 فروشگاهی

480378506 995550 480268761 05,6599  

 1007 4,043,518 1007 4,055,838 مجموع ابزارها

 
بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در آبان ماه کاهش داشته 

 دو ابزار پذیرش دیگر بهبود داشته است. یو سهم بازار

 ها تراکنشو مبلغ تعداد  به لحاظ ابزار پذیرشعملکرد هر 
در نمودار زیر نشان داده شده که  نیز شاخص دیگری است ابزارهای پذیرشهای هر یک از  تراکنش سهم

درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در  98/11با سهم  کارتخوان فروشگاهیهمانطور که مشخص است است. 
های  به ترتیب در جایگاه ابزار پذیرش اینترنتیو  ابزار پذیرش موبایلیبین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و 

 اند. بعدی قرار گرفته
 

 

 
  1394ماه آبان در ها تراکنش تعداد از ذیرشپ ابزارهای از هریک سهم 5 شکل

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

1/90% 
ابزار پذیرش 

 موبایلی
01/00% 

کارتخوان  
 فروشگاهی

11/98% 



1, 

 

آن است که بیشترین  مبینتعداد تراکنش به ازای هر ابزار نیز در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج 
به  ابزار پذیرش اینترنتیو بعد از آن  ابزار پذیرش موبایلیتعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختالف زیادی به 

به دلیل لزوم  کارتخوان فروشگاهیابزار  در نهایت بههای دیگر و  علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 تعلق دارد. کارتخوان فروشگاهیانجام عملیات پرداخت در محل نصب 

 
 1394 ماه آبان در پذیرش ابزارهای از یک هر ازای به ها تراکنش تعداد شاخص مقایسه 11 جدول

تراکنش به ازای تعداد  تعداد  تراکنش ها تعداد ابزارها ابزار پذیرش
 هر ابزار

 519,,,38 6283398323 168033 ابزار پذیرش اینترنتی

 1538563552 11181798990 724 ابزار پذیرش موبایلی 

 152556 61483278464 480268761 کارتخوان فروشگاهی

 1945,4 7,78,468777 ,48043851 مجموع ابزارها

 
 ماه آبان، نمودارهای زیر برای ابزار پذیرشهای هر  تراکنش یو مبلغ یتعداد سهم برای بررسی تغییرات

 ترسیم شده است. 0191 مهریعنی  ماقبل آندر قیاس با ماه  0191
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 1394 آبان و مهر ماه در پذیرش یابزارها از یک هر های تراکنش تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 6 شکل

 
مواجه بوده ها  تراکنش یو مبلغ یتعداد سهم با رشد در کارتخوان فروشگاهیتنها  ی پذیرشابزارها در بین

 است.
  

 

7/1% 
16/9% 

76/0% 

7/9% 
14/1% 

78/0% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان  
 فروشگاهی

 تعدادی

 0191آبان  0191مهر 
 

6/1% 0/5% 

93/4% 

6/0% 
0/5% 

93/5% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ابزار پذیرش 
 اینترنتی

ابزار پذیرش 
 موبایلی

کارتخوان  
 فروشگاهی

 مبلغی
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آبان برای  ابزار پذیرشنوع  ها به ازای هر تعدادی و مبلغی تراکنش سهم تغییرات بعدیهمچنین نمودارهای 
 د. نده نشان میرا  0191ماه  آبانیعنی مشابه سال گذشته  ماهو مقایسه آن با  0191ماه 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1394 آبان و 1393 آبان در پذیرش یابزارها از یک هر های تراکنش تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 7 شکل

 
به طور همزمان با  کارتخوان فروشگاهیدهد نسبت به ماه گذشته صرفا  همانطور که نمودار فوق نشان می

 دیگر به نسبت ابزاراست که مبین بزرگتر شدن بازار این  شدهمواجه ها  تراکنشسهم تعدادی و مبلغی  رشد
 در طول مدت مورد بررسی است. پذیرش ابزارهای

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد
پرداخت  خدمت، خرید کاال و خدمات خدمتبه سه نوع اصلی  کارتی شبکه پرداخت الکترونیک خدمات

شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت  گیری تقسیم می مانده تخدمو نیز  خرید شارژ تلفن همراهقبض و 
و  خرید شارژ تلفن همراهو ، پرداخت قبض خرید کاال و خدمات تعدادی هر یک از انواع خدماتمبلغی و 

 آبان ارائه شده در ماه خدماتدرصد مبلغ  2/91دهد که  گیری نشان داده شده است. نمودار اول نشان می مانده
 دارد.مبلغی صفر گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم  بوده است و مانده خرید کاال و خدمات خدمتمربوط به 

 درصد بوده است. 1/91ماه  مهردر از کل  خرید کاال و خدماتخدمت مبلغی سهم 
 

 
  1394 ماه آبان در ها تراکنش مبلغ از خدمات انواع سهم , شکل

پرداخت قبض 
و خرید شارژ 
 تلفن همراه

1/2% 

خرید کاال و 
 خدمات

91/2% 
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از نوع  خدمات ارائه شده توسط شرکت شاپرکدرصد تعداد  9/61نیز بیان کننده آن است که  زیر نمودار
و نیز نسبت به ماه  را داشته است درصد سهم، کمترین تعداد 6/1گیری با  بوده است و مانده خرید کاال و خدمات

 درصدی داشته است. 1/1گذشته کاهش 
 

 
  1394 آبان در شاپرک شده ارائه خدمات انواع تعدادی سهم 9 شکل

 
اند.  ، نمودارهای زیر ترسیم شدهبه صورت ماهانه انواع خدماترای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در ب

 محسوسی نداشته است.  چندان تغییر مهرماه نسبت به  آباندر  انواع خدماتسهم  مشخص استهمانطور که 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1394 آبان و مهر در خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 10 شکل
 

بررسی شده است.  0191 آبان مشابه سال گذشته یعنی ماهاین موضوع در مقایسه با  صفحه بعددر نمودار 
و پرداخت قبض  گیری مانده خدمت یتعدادسهم سال جاری  ماه آبان دهد که در قیاس نمودارهای زیر نشان می

سهم  از لحاظاست. داشته افزایش  خرید کاال و خدمات خدمت یو سهم تعداد کاهش و خرید شارژ تلفن همراه
 .شود مشاهده میاندکی افزایش  خرید شارژ تلفن همراه قبض و پرداخت خدمت نیز در مبلغی
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 1394 آبان و 1393 آبان در خدمات انواع تعدادی و مبلغی نسبت مقایسه 11 کلش

چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس  خدماتگیری از کل  مانده شود که سهم تعدادی خدمتمالحظه می
دستور بانک  حسببا کاهش مواجه بوده است که این امر ( 0191 آبان با ماه 0191 آّبان)ماه نقطه به نقطه 

ابزارهای پذیرش کارت یعنی فیزیکی گیری در ابزارهای بدون حضور  مبنی بر ممنوعیت مانده ج.ا.ا.مرکزی 
 .رخ داده است اینترنتی و موبایلی

 یکارت کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک
شود.  محسوب میآن خدمت ارائه دهنده های  ترین اهداف شرکت همواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

شبکه و  خدمات ارائه شده درشرکت شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام 
 ،خدمات پذیری و عدم دسترس های معوقتراکنشمیزان خطاها،  کاهش باشد. ها می انجام صحیح پرداخت

. در باشد می کاهش این مشکالتراستای تالش شاپرک در  وشود  در عملکرد شاپرک محسوب می مثبتعاملی 
 .گردد هایی برای سنجش این هدف ارائه می زیر شاخص

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

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

های موفق از  به طور کلی نیاز است تا بتوان سهم تراکنشکه )های خطا  های موفق و تعداد تراکنش تراکنش
های موفق و خطادار کل شبکه  جدول زیر سهم تراکنش شود. می پرداخته (به دست آوردها را  کل تراکنش

درصدی خطاهای رخ  11/00های موفق و  درصدی تراکنش 68/88دهد که حاکی از سهم  شاپرک را نشان می
ها  درصد از خطاهای رخ داده در تراکنش 12/1 شایان توجه است که تنها باشد. می ماه سال جاری آبانداده در 

های موفق سیستمی سوییچ شاپرک  نسبت تراکنشاست. به عبارت دیگر در حوزه فعالیت شرکت شاپرک بوده 
 .درصد بوده است 92/99به کل تراکنش ها 
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  1394 ماه آبان در خطاها انواع و موفق های تراکنش سهم و تعداد 12جدول

 سهم تعداد انواع خطا  تراکنش و نوع

 56,0,, 7,78,468777 های موفق تراکنش موفق

 05250 282058,72 پذیرندگی خطای ناموفق

 5770, 7789058000 خطای کاربری

 25250 2080148030 خطای صادرکنندگی

 05050 4118291 خطای شاپرکی

 1007 888,382,970 تراکنش ها تعداد کل

 
به تصویر کشیده شده است. شایان ذکر است که در این نمودار سهم  فوقدر نمودار زیر نیز آمار جدول 

 محاسبه شده است.ها  خطاهای ارائه شده نسبت به کل تراکنش
 

 
 1394 ماه آبان در ها تراکنش کل از شبکه خطاهای انواع و موفق های تراکنش سهم 12 شکل

  

 تراکنش های موفق
88/68% 

 خطای پذیرندگی
1/12% 

 خطای کاربری
8/11% 

 خطای صادرکنندگی
 خطای شاپرکی 1/12%

1/12% 

 4931آبان 
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 ها  تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای
ها انواع مختلفی دارند. انواع خطاها در صنعت  خطاهای تراکنش ،همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید

تقسیم  02کاربریی اخطو  01شاپرکیی خطا، 01پذیرندگیی  خطا، 01صادرکنندگی ی نوع خطا 1پرداخت به 
پرداخت مرتبط بوده و خطای نوع کاربری ناشی از اطالعات  شبکهد که سه خطای اول به سیستم و نشو می

باشد. برای بررسی هر یک از این خطاهای ذکر شده، جدول زیر تعداد هر یک از انواع  نادرست دارنده کارت می
را ارائه نموده است. همانطور که مشخص  (مهر) قبلسال جاری و تغییرات آن نسبت به ماه  ماه آبان خطاها در
 ت.را داشته اس کاهشبیشترین  پذیرندگیت به ماه گذشته خطای است نسب

 
 1394 آبان و مهر در خطاها و ها تراکنش انواع تعداد مقایسه 13 جدول

 درصد تغییرات 1394تعداد آبان  1394تعداد مهر  نوع تراکنش و  انواع خطا

 18/887- 282058,72 287198300 خطای پذیرندگی ناموفق

 6/527- 7789058000 383408051, خطای کاربری

 23/247 2080148030 1682398639 خطای صادرکنندگی

 6/367 4118291 3,686,1 خطای شاپرکی

 2/097- 10085368193 10286,58671 تعداد کل خطاها

 6/357- 7,78,468777 4183108301, تعداد کل تراکنش های موفق موفق

 5/897- 888,382,970 943,995,972 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل

 

ارائه  0191سال ماه  آبانسال جاری در مقایسه با  ماه آباننیز تعداد هر یک از خطاها را در  بعدیجدول 
مشابه ماه نسبت به  به استثنای خطای شاپرکی تمام انواع خطا نتایج جدول حاکی از آن است کهنموده است. 
 111 حدود، مربوط به خطای پذیرندگی با رشد ته است. بیشترین درصد افزایش خطاافزایش داشسال گذشته 

 درصدی بوده است.
  

                                                           
 1-1-به پیوست الف رجوع شود 01
 1-1-به پیوست الف رجوع شود 01
 1-1 -به پیوست الف رجوع شود 01
  2-1 -به پیوست الف رجوع شود 02
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 1394 آبان و 1393 آبان در خطاها تعداد مقایسه 14 جدول

بان آتعداد  نوع تراکنش و  انواع خطا
1393 

بان آتعداد 
1394 

 درصد تغییرات

 224/017 282058,72 6,08,01 پذیرندگی خطای ناموفق
 100/177 7789058000 3,89198710 خطای کاربری

 11/737 2080148030 1789128970 خطای صادرکنندگی
 86/337- 4118291 380078,71 خطای شاپرکی

 66/127 10085368193 6085218352 تعداد کل خطاها

 34/237 7,78,468777 5,689348152 تعداد کل تراکنش های موفق موفق
 37/217 888,382,970 647,455,504 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل

 

در نمودارهای  0191و  0191در دو سال  آبان  سهم هر یک از خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت برای ماه
 91/1 خطاها ازاز کل دهد که سهم خطای شرکت شاپرک  زیر نشان داده شده است. این نمودارها نشان می

در هر دو ماه  است. بیشترین بروز خطا هتداشکاهش  0191 آباندرصد در  10/1به  0191 آباندرصد در 
های شبکه پرداخت  از نوع خطای کاربری و مربوط به دارنده کارت بوده است که ارتباطی به زیرساخت همچنان

کندی  و به تبع آنشبکه  ترافیک ت بگیرد تاسازی صور ندارد و برای کاهش آن باید فرهنگ کارتی الکترونیک
 کاهش یابد.  ناشی از آن در شبکهو یا قطعی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1394 و 1393 آبان در خطا انواع از هریک سهم 13 شکل
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 خدمات پذیری دسترس
و انجام  خدماتیکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به 

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

 شده است. 
 

 کارتی الکترونیک پرداخت شبکه کل و شاپرک خدمات پذیریدسترس 15 جدول

های  تراکنش
 موفق

 1394آبان  1394مهر  1393آبان 

 دسترس تعداد
 پذیری

 دسترس تعداد
 پذیری

 دسترس تعداد
 پذیری

های  تراکنش
 سیستمی موفق

 16کل شبکه

6258,538,62 965660 92486508352 975950 ,6587518777 975450 

های  تراکنش
 یستمیسموفق 

 17سوئیچ شاپرک

64484478633 995540 94386098291 995960 ,,789718679 995950 

تعداد کل 
 تراکنش

647,455,504 - 943,995,972 - 888,382,970 - 

 

 0191ماه سال  آباندرصدی خدمات شرکت شاپرک در  92/99آمار این جدول حاکی از در دسترس بودن 
 است.بهبود داشته  0191 آبانبوده که نسبت به 

  

                                                           
 6-1-به پیوست الف رجوع شود  06
 8-1 -به پیوست الف رجوع شود 01
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 شبکهرخ داده در  های معوق تراکنشآنالیز 
و روند آن در طول زمان،  یکارت الکترونیک رخ داده در شبکه پرداخت 08های معوق تراکنششاخص میزان 

 بایست لذا میگذار است. لیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرهایی است که بر کیفیت انجام عم یکی از شاخص
این شاخص را  مقادیردول زیر . جروندی کاهشی داشته باشدها  کل تراکنش به های معوقتراکنشنسبت تعداد 

 ارائه نموده است. 
کاهش  0191ماه سال  مهرماه نسبت به  آباندر  های معوقتراکنشمشخص است تعداد  کههمانطور 

به نسبت ها  تراکنش کل به تراکنش های معوقتعداد  نسبتشاخص  ؛ با این وجوددرصدی داشته است 19/2
 ت.مهر ماه تقریبا ثابت مانده اس

 
  1394 آبان و مهر در شاپرک پرداخت شبکه در داده رخ معوق های تراکنش درصد 16 جدول

 درصد تغییرات 1394آّبان  1394مهر  های معوق تراکنش

 5/797- 1478626 1568702 های معوق تراکنش تعداد

 5/897- 83,28970,,, 94389958972 کل تراکنش ها تعداد

های  تراکنش نسبت تعداد
 معوق به کل تراکنش ها

0/0177 0/0177 - 

 جغرافیایینفوذ 
های آن در کل کشور و در  و تراکنش ی پذیرشسرانه ابزارهاتعداد بیانگر تعداد و  جغرافیاییشاخص نفوذ 

 کارتی پرداخت الکترونیکی خدمات مقیاسی متفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن
 . باشد میها  در کشور و یا هر یک از استان

 ( ابزارهای پذیرش)سرانه  پذیرش ابزار جغرافیاییضریب نفوذ 

 08شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای افراد باالی  ابزارهای پذیرشجدول زیر آمار تعداد کل هر یک از 
ابزارهای دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل  در کل کشور را ارائه میکارت کننده خدمات  مصرف 09سال

ابزار   111سال در کشور،  08فرد باالی  01،111 دهد به ازای هر بوده است که نشان می 1/1111 پذیرش
و  1111/1 ، 1112/1به ترتیب  مردادو  شهریور مهر، برای شاخصشبکه شاپرک وجود دارد. این  پذیرش

                                                           
 1-2-به پیوست الف رجوع شود  08
ی از شبکه ملی آمار استخراج شده است. برا 0191سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  08آمار جمعیت افراد باالی  09

 مد نظر قرار گرفته است. 91سال در سال  02، جمعیت افراد باالی 0191سال در سال  08جمعیت باالی 
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در آبان ماه نسبت به شهریور و  ابزار پذیرشسرانه  تعداد مبین رشد مقایسه این اعداد که بوده است 11 1690/1
باشد و  می /111با تعداد سرانه  کارتخوان فروشگاهیبیشترین تعداد سرانه این ابزارها متعلق به  باشد. میمرداد 

ابزار پذیرش  0نفر صرفا  011،111اختصاص دارد که به ازای هر  ابزار پذیرش موبایلیکمترین آن نیز به 
 وجود دارد.  در کشور موبایلی
 

 1394 ماه آبان در سال ,1 باالی جمعیت ازای به کشور در پذیرش ابزارهای سرانه تعداد 17جدول

سال  18جمعیت باالی  در کل کشور  تعداد پرداخت ابزار
 کشور در

 جغرافیایی ضریب نفوذ
 ابزار هر

 0/00001 5785418569 724 پذیرش موبایلی ابزار

 0/0003 168033 اینترنتیابزار پذیرش 

 0/0700 480268761 کارتخوان فروشگاهی

 0/0703 4,043,518 مجموع ابزارها

 

 در کشور ابزارهای پذیرشهر یک از  های سرانه تراکنش
های هر یک از  و نیز تعداد سرانه تراکنش ابزارهای پذیرشهای هر یک از  آمار تعداد تراکنشبعدی جدول  

 دهد.  ماه سال جاری ارائه می آبان دررا  کارت سال مصرف کننده خدمات 08این ابزارها به ازای افراد باالی 
 

 1394 آبان در کشور کل سال ,1 باالی جمعیت ازای به پذیرش ابزارهای از هریک های تراکنش تعداد سرانه ,1 جدول

سال  18جمعیت باالی  تعداد  تراکنش ها ابزار پذیرش
 در کشور

های هر  سرانه تراکنش
 ابزار

 1/93 5785418569 11181798990 ابزار پذیرش موبایلی

 1/08 6283398323 ابزار پذیرش اینترنتی

 10/68 61483278464 کارتخوان فروشگاهی

 13/69 787,846,777 کل ابزارها 

                                                           
 شهریور و مردادمهر، رجوع شود به بولتن اقتصادی شاپرک در ماه  11



2, 

 

 69/01ماه سال جاری  آبانسال، در  08همانطور که از جدول فوق مشخص است به ازای هر فرد باالی 
کارتخوان صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به  یمرتبه تراکنش به صورت الکترونیک

 سال بوده است. 08تراکنش برای هر فرد باالی  68/01با  فروشگاهی
 

 در هر استان دار تراکنش کارتخوان فروشگاهیسرانه  تعدادتعداد و 
 

تعداد و تعداد سرانه این ابزارها در  بهتر است ،ابزارهای پذیرشبه منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ 
خدمات ، کارتخوان فروشگاهیشایان توجه است که برخالف  گیرد.میمورد بررسی قرار های مختلف  استان

و از سایر نقاط کشور نیز لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد  اینترنتی و موبایلیابزارهای پذیرش 
، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه ابزارهای پذیرش باشد خدمات این ابزارها میسر میز امکان استفاده ا

ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد توجه این دو شده توزیع  نیست و صرفا تعداد اینترنتی و موبایلی هر استانی
 های مختلف بررسیر این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی در استاند .گیردقرار می

 شود.می
های مختلف و تغییرات آن  در استان دار تراکنش کارتخوان فروشگاهیطالعات مربوط به تعداد توزیع شده ا

 ه شده است.ئارابعدی در جدول  (ماه مهرماه گذشته )ه سال جاری نسبت ب آباندر ماه 
 

 ها استان تفکیک به 1394 آبان و مهر ماه در دار تراکنش فروشگاهی کارتخوان تعداد 19 جدول
کارتخوان تعداد تغییر در  1394 آبان 1394مهر  نام استان

 دار تراکنش فروشگاهی

 1,123 ,63895 628,35 قزوین

 960 1028342 10183,2 هرمزگان

 800 628,16 628016 سیستان و بلوچستان

 655 728141 7184,6 کردستان

 596 518961 518365 زنجان

 590 ,32879 ,32820 خراسان شمالی

 530 708949 708419 مرکزی

 489 458325 448,36 سمنان

 411 1,68417 1,68006 مازندران

 331 718,42 718511 کرمانشاه
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کارتخوان تعداد تغییر در  1394 آبان 1394مهر  نام استان
 دار تراکنش فروشگاهی

 278 758627 758349 همدان

 211 598227 598016 قم

 187 608451 608264 بوشهر

 136 378575 378439 خراسان جنوبی

 93 ,134839 1348305 آذربایجان غربی

 77 08164, 080,7, یزد

 52 9085,7 908535 گلستان

 26 308001 298975 کهگیلویه و بویر احمد

 48- 278550 ,27859 ایالم

 97- 608051 ,60814 لرستان

 397- 4,8133 4,8530 چهارمحال و بختیاری

 428- 1328922 1338350 کرمان

 605- 1258004 1258609 گیالن

 1,142- ,222810 2238250 فارس

 1,179- ,568,4 5,8027 اردبیل

 1,342- 3098039 31083,1 اصفهان

 2,014- 2938,12 2958,26 خراسان رضوی

 2,103- 1678111 1698214 البرز

 2,693- 17,8551 1,18244 آذربایجان شرقی

 2,794- 17981,3 1,18977 خوزستان

 3,448- 978,70, ,901831 تهران

 10,745- 4,026,761 4,037,506 کل کشور
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دار نسبت به ماه  تراکنش کارتخوان فروشگاهیها تعداد  استان سیاری ازشود در ب همانطور که مالحظه می
کم تراکنش   های فروشگاهی کارتخوانکه یا  کند امر این موضوع را تداعی میکاهش داشته است و این  مهر

هیچ  آبان ماهدر   های فروشگاهی کارتخواناز  این تعدادو یا اینکه  ندا جمع آوری شدهPSP10های  توسط شرکت
کارتخوان تعداد افزایش یا کاهش  تعداد زیرنمودار ، قبل بر اساس اطالعات جدول اند.  تراکنشی نداشته

 دهد. ها را نشان می در هر یک از استاندار  تراکنش فروشگاهی
 

 
 1394 مهر به نسبت  1394 آبان در استان هر در دار تراکنش فروشگاهی کارتخوان تعداد در تغییر 14 شکل

                                                           
 الکترونیک کارتی های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت   10

1,123 

960 
800 

655 

596 
590 

530 
489 

411 
331 
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211 
187 

136 
93 
77 
52 
26 
-48 

-97 
-397 
-428 
-605 
-1,142 
-1,179 
-1,342 
-2,014 
-2,103 
-2,693 
-2,794 
-3,448 

 قزوین
 هرمزگان

 سیستان و بلوچستان
 کردستان

 زنجان
 خراسان شمالی

 مرکزی
 سمنان

 مازندران
 کرمانشاه

 همدان
 قم

 بوشهر
 خراسان جنوبی
 آذربایجان غربی

 یزد
 گلستان

 کهگیلویه و بویر احمد
 ایالم

 لرستان
 چهارمحال و بختیاری

 کرمان
 گیالن
 فارس
 اردبیل

 اصفهان
 خراسان رضوی

 البرز
 آذربایجان شرقی

 خوزستان
 تهران
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نسبت به ماه  آباندر ماه دار  تراکنش کارتخوان فروشگاهی در تعدادافزایش  شود که بیشترین مالحظه می
نسبت  تعلق دارد و بیشترین تعداد کاهش قزوین، هرمزگان و سیستان و بلوچستانهای  به استانبه ترتیب ، مهر
، عدد 1،118های تهران با  دار به ترتیب به استان تراکنش فروشگاهی های کارتخوانتعداد ماه در  مهربه 

 اختصاص داشته است.  کارتخوان فروشگاهیعدد  1،691و آذربایجان شرقی با عدد1،191با  خوزستان
مبین آن است دهد که  های کشور را نشان می در استاندار  تراکنش کارتخوان فروشگاهی تعداد زیرنمودار 

 در شهر تهران توزیع شده است. کارتخوان فروشگاهیبیشترین تعداد که 
 

 
 1394 آبان در استان هر در دار تراکنش فروشگاهی کارتخوان تعداد 15 شکل

  

897,870 
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293,812 
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186,417 
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125,004 
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70,949 
63,958 
62,816 
60,451 
60,051 
59,227 
56,848 
51,961 
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 فارس
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 بوشهر
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 قم
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 چهارمحال و بختیاری
 سمنان

 خراسان جنوبی
 خراسان شمالی

 کهگیلویه و بویر احمد
 ایالم
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  11سال 08به ازای هر فرد باالی پذیرش بهتر است توزیع این ابزار 
اطالعات مربوط به تعداد الکترونیک شاپرک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور 

شده  ارائهزیر  در جدول ،های کشور در هر یک از استانسال  08به ازای افراد باالی  پذیرش سرانه این ابزار
 ت.اس

  
 سال ,1 باالی افراد ازای به ها استان تفکیک به دار تراکنش فروشگاهی کارتخوان سرانه تعداد 20 جدول

 1394 آبان و مهر در 

تعداد سرانه  نام استان
 کارتخوان فروشگاهی

 مهردر 

تعداد سرانه 
 کارتخوان فروشگاهی

 آباندر 

 درصد تغییرات

 0/001 05100 05099 یزد

 0/004- 05092 05092 تهران

 0/011 05092 05091 سمنان

 0/009 05091 05091 هرمزگان

 0/012- ,,050 050,9 البرز

 0/004- 050,0 050,1 اصفهان

 0/004 05079 ,0507 خراسان جنوبی

 0/003 05077 05077 بوشهر

 0/002 05075 05075 مازندران

 0/008- 05072 05072 چهارمحال و بختیاری

 0/018 05069 05067 قزوین

 0/004 05069 ,0506 قم

 0/001 ,0506 ,0506 گلستان

 0/012 05066 05066 زنجان

 0/007- 05066 05067 خراسان رضوی

 0/008 05064 05063 مرکزی

                                                           
آمار  یدر شبکه مل 0191نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها  به تفکیک استانسال  08 یافراد باال تیآمار جمع 11

 مد نظر قرار گرفته است. 91سال در سال  02 یافراد باال تی، جمع0191سال در سال  08 یباال تیجمع یاستخراج شده است. برا
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تعداد سرانه  نام استان
 کارتخوان فروشگاهی

 مهردر 

تعداد سرانه 
 کارتخوان فروشگاهی

 آباندر 

 درصد تغییرات

 0/002- 05064 05064 ایالم

 0/009 05063 05062 کردستان

 0/005- 05062 05063 فارس

 0/005- 05062 05062 گیالن

 0/001 05062 05062 کهگیلویه و بویر احمد

 0/003- 05062 05062 کرمان

 0/015- 05062 05063 آذربایجان شرقی

 0/020- 05059 05061 اردبیل

 0/001 ,0505 ,0505 آذربایجان غربی

 0/004 05055 05055 همدان

 0/015- 05054 05055 خوزستان

 0/018 05052 05051 خراسان شمالی

 0/005 05047 05047 کرمانشاه

 0/002- 05045 05045 لرستان

 0/013 05040 05039 سیستان و بلوچستان

 
سال متقاضی استفاده از  08های مختلف را به ازای افراد باالی  در استاننمودار بعدی، توزیع سرانه این ابزار 

ه دار بتراکنش کارتخوان فروشگاهیی  شود که بیشترین تعداد سرانه مالحظه میدهد.   خدمات این ابزار نشان می
 سال به ترتیب به استان یزد، تهران و سمنان تعلق داشته است.  08ازای افراد باالی 
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  1394 آبان در سال ,1 باالی افراد ازای به استان هر دار تراکنش فروشگاهی کارتخوان تعداد سرانه 16 شکل

 
 کارتخوان فروشگاهیها بیشترین تعداد  شایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان

جایگاه اول را همچنان رتبه دوم را داشته و شهر یزد به لحاظ تعداد سرانه در آن توزیع شده بود، در این نمودار 
 به خود اختصاص داده است.در چند ماه اخیر  (POS) پذیرش کارتخوان فروشگاهی در توزیع سرانه ابزار

 ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیتعداد 
باید توجه  های مختلف بررسی خواهد شد. استاندر  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیدر این بخش تعداد 

برای انجام عملیات  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیاستفاده از امکان همانطور که قبال ذکر شد، نمود 
 به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد، (کارتخوان فروشگاهی)بر خالف پرداخت الکترونیکی 

ی یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزارهالزوما به منطقه و 
ها برای بررسی معنا ندارد و تنها تعداد این ابزارها در ابزارلذا محاسبه تعداد سرانه این  باشد. میسر می پذیرش
و استان ثبت شده در اطالعات  این اطالعات بر مبنای آدرس شایان ذکر است که شود.های بررسی میاستان

به  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیبوده است. تعداد  ابزار پذیرش اینترنتیو  ابزار پذیرش موبایلیپذیرندگان 
 در نمودار زیر ترسیم شده است.ها، های پذیرندگان آن تفکیک استان
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0/080 

0/079 
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 خراسان رضوی
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 ایالم
 کردستان

 فارس
 گیالن

 کهگیلویه و بویر احمد
 کرمان

 آذربایجان شرقی
 اردبیل

 آذربایجان غربی
 همدان

 خوزستان
 خراسان شمالی

 کرمانشاه
 لرستان

 سیستان و بلوچستان
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 1394 آبان در کشور های استان در موبایلی و ینترنتیا پذیرش ابزارهای تعداد 17 شکل

 
های تهران، اصفهان و خراسان رضوی  در استان ابزار پذیرش اینترنتینمودار مبین آن است که بیشترین 

ها قرار  در راس دیگر استان و قم های تهران، اصفهان استان ابزار پذیرش موبایلی در تعداد .فعال هستند
 اند. گرفته

 های کشور استان در کارتخوان فروشگاهیهای  سرانه تراکنش تعداد
برای انجام  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیاستفاده از همانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شد 

 لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و کارتخوان فروشگاهیر خالف بعملیات پرداخت الکترونیکی 
به وسیله این ابزارها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق دارند( از نقاط   تراکنش انجام

صرفا برای  ها نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنشدلیل  همین . بهمختلف کشور امکان پذیر است
 ماه آبانبرای ی مختلف ها در استان )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( کارتخوان فروشگاهی ابزار
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 در سه جایگاه نخست یزد و تهرانهرمزگان، های استان. همانطور که مشخص است ترسیم شده است 0191
اند و  سال در هر استان، قرار گرفته 08به ازای افراد باالی  کارتخوان فروشگاهیهای  تراکنش تعداد سرانه

 .اند داشته 0191ماه  آباندر های این ابزار را نیز کمترین تعداد سرانه تراکنش اردبیلکرمانشاه، لرستان و 
 

 
 سال ,1 باالی افراد ازای به فروشگاهی کارتخوان های تراکنش سرانه تعداد ,1 شکل

 1394 آبان در استان هر در
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 سبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش هان

هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه  گیری نابرابری در توزیع ارزش به منظور اندازه 11نسبت دهکیشاخص 
های پرداخت الکترونیک  ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود.  می

ت و عملکرد شرکت شاپرک در حذف دهنده میزان موفقی آن در طول زمان نشان نزولی باشد که روند کارتی می
های  جدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش ر و کاهش بار شبکه، تعریف شود.با مبالغ ریزتهای  تراکنش

 نشان داده شده است. بعدینموده است که روند آن در نمودار ارائه  0191شبکه شاپرک را از ابتدای سال 
 

 1394 سال ماه آبان لغایت ابتدا از دهکی شاخص 21 جدول

میانگین مبالغ تراکنش  دوره زمانی
 دهک دهم )ریال(

میانگبن مبالغ تراکنش 
 دهک اول )ریال(

نسبت متوسط قیمت 
 دهک دهم به دهک اول

 983/76 983,6 9823385,6 فروردین

 1,130/47 98297 ,108509896 اردیبهشت

 1,127/27 98364 1085558713 خرداد

 1,105/41 98321 1083038545 تیر

 1,121/04 8991, 10807,86,6 مرداد

 1,124/19 98007 1081268103 شهریور

 1,068/07 98272 9890287,5 مهر

 1,013/28 98303 984268570 آبان
 

 
از اطالعات جدول فوق و نمودار بعدی حاکی از افزایش شاخص نسبت دهکی در اردیبهشت و کاهش نسبی 

ماه این شاخص  و آبان ، مجددا در مهرشهریورو پس از افزایش نسبی در مرداد و . باشد اردیبهشت تا تیر ماه می
ها در تمام این  چندان محسوس نبوده است و مبالغ تراکنشدر مجموع این تغییرات . دهد می کاهش را نشان

به عبارت دیگر  میلیون ریالی توزیع شده است. 01 حدودریالی تا  0،111نزدیک به  بازهمدت به طور متوسط در 
ها، چیزی در حدود یک میلیون تومان است و ابزارهای صنعت پرداخت  ده درصد باالی مبالغ تراکنش یانگینم

 گیرد. می مورد استفاده قرار ریزبا مبالغ های  الکترونیک شبکه شاپرک به طور عمده برای پرداخت

                                                           
 1-به پیوست ب رجوع شود 11
 



3, 

 

 
 (1394 )سال قیمتی اول دهک به دهم دهک قیمت متوسط نسبت 19 شکل

 

 کارتخوان فروشگاهیهای  دامنه مبلغی تراکنش
سال  آبانطی ماه  کارتخوان فروشگاهیمربوط به های  در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

-111،111ها دربازه  تعداد تراکنش بر اساس نمودار، بیشترین گیرد.  می و مورد بررسی قرارشده ترسیم  0191
درصد  81گیرد و حدود   را در بر میها  درصد از کل تراکنش 8/09که این بازه  اند ریال قرار گرفته 211،111
 ریال انجام گرفته اند. 211،111با مبلغ زیر ها  تراکنش

 

 0191 آبان در ریال( حسب )بر فروشگاهی کارتخوان ابزار های تراکنش مبلغی دامنه 11 شکل
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 کارتی های بازار شبکه پرداخت الکترونیک شاخص
و نیز سهم آنها از هر یک از  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص

علیرغم شود تا با بررسی روند هر یک بتوان  تعریف می کارتی شبکه پرداخت الکترونیکپذیرش ابزارهای 
را تشخیص داد و  کارتی نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک

 های مناسب را اتخاذ نمود. سیاست

 ها  بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش PSPهای شرکتاز  یکبازار هر  سهم
 دهد که ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSP یها از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

 دیها با شرکت نیو ناظر بر ا ارذاستگیشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یاطالع از آن برا
باشد تا با نظارت بر عملکرد  تهها در صنعت اطالع داش شرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب

موجود با صدور های  و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیدر هداها، بتواند  نآ
های ارائه  در همین راستا سهم مبلغی و تعدادی هر یک از شرکت .دینما فاینقش ا د،یشرکت جد تیمجوز فعال

 در دو نمودار زیر ترسیم شده است.دهنده خدمات پرداخت 
 
 

 
 1394 ماه آبان در ها تراکنش مبلغ نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 21 شکل

  

 آسان پرداخت پرشین
6/11% 

 فن آوا کارت
1/11% 

 کارت اعتباری ایران کیش
01/11% 

 مبنا کارت آریا
1/21% 

 الکترونیک کارت دماوند
1/11% 

 به پرداخت ملت
12/11% 

 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
6/11% 

 پرداخت الکترونیک سامان
9/16% 

 پرداخت نوین آرین
0/86% 

 تجارت الکترونیک پارسیان
9/18% 

 داده ورزی سداد
 سایان کارت 01/16%

1/18% 

 سهم مبلغی
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 21/11ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 11/12پرداخت ملت با سهم  همانطور که مشخص است شرکت به
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته  درصدی از تعداد تراکنش

  است.

 
 1394 ماه آبان در هاتراکنش تعداد نظر از PSP شرکت هر بازار سهم 22 شکل

 

  ابزارهای پذیرشهر یک از های  تراکنشاز بازار  PSP های شرکتسهم هر یک از 
ابزارهای در  PSPهای  گذاری هر یک از شرکت سرمایه ی این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

و  مهربرای  ابزارهای پذیرش از بازار PSPهای  هر یک از شرکت هایی تراکنششود. سهم مبلغ می پذیرش
 بیشترین سهم مبلغی درمبین آن است که  اطالعات این جدول .شده است ارائه زیردر جدول  0191ماه  آبان

درصد متعلق به شرکت  91/61با  ابزار پذیرش اینترنتیدرصد و نیز  02/11 با کارتخوان فروشگاهیبازار دو ابزار 
 است.درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین بوده  61/18با  ابزار پذیرش موبایلیپرداخت ملت و در  به
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01/11% 
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 1394 آبان و مهر در پذیرش هایابزار از یک هر های تراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم مقایسه 22 جدول

های  تراکنش مبلغ ازسهم  PSPشرکت 
 کارتخوان فروشگاهی

های  تراکنشمبلغ سهم از 
 ابزار پذیرش اینترنتی

های  تراکنشمبلغ  سهم از
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر اختالف آبان مهر

آسان پرداخت 
 پرشین

65150 65190 0/037 05070 05060 -0/017 047519  06054,  1/407 

 0/007 05000 05000 0/057 05410 05360 0/107 35220 35120 آوا کارتفن 

کارت اعتباری 
 ایران کیش

135240 125750 -0/497 15150 15260 0/107 05010 05000 0/007 

 0/687 352,0 25600 0/007 05010 05020 0/267 25720 25470 مبنا کارت آریا

الکترونیک 
 کارت دماوند

05030 05030 0/007 05000 05000 0/007 05000 05000 0/007 

به پرداخت 
 ملت

3354,0 345150 0/677 5,5520 635970 5/457 15,40 25110 0/277 

پرداخت 
الکترونیک 

 پاسارگاد
65790 65430 -0/367 353,0 353,0 0/007 25900 35130 724/0  

پرداخت 
الکترونیک 

 سامان
105260 95,40 -0/417 75,70 ,5090 0/227 135930 145700 0/777 

پرداخت نوین 
 آرین

15930 15,40 -0/097 05370 052,0 -0/087 265500 235900 -2/597 

تجارت 
الکترونیک 

 پارسیان
95790 95,40 0/057 35700 45290 0/597 55000 45250 -0/767 

داده ورزی 
 0/017 05020 05010 6/317- 1,5240 245560 0/117 105340 105230 سداد

 0/017- 05000 05010 0/007 05000 05000 0/157 25650 25510 سایان کارت
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به تفکیک نوع ابزار در جدول فوق ارائه  PSPهای  رشد سهم بازار به لحاظ مبلغی برای هر یک از شرکت
را نشان  ی پذیرشاز ابزارها یکها در هر  گذاری هر یک از شرکت شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

ابزار در  0191 آبانو  مهرها در دو ماه  دهد. شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش می
 10/6با ابزار پذیرش اینترنتیر د رشد متعلق به شرکت به پرداخت ملت،درصد  1/61با  کارتخوان فروشگاهی

 بهکاهش  متعلق درصد  29/1با  پذیرش موبایلیابزار در  و داده ورزی سدادشرکت متعلق به  کاهشرصد د
های ابزارهای مختلف  از مبلغ تراکنش PSPهای نمودار زیر سهم شرکت بوده است.پرداخت نوین آرین  شرکت
 دهد. نمایش می 0191ماه سال  آبانرا در 
 

 
 1394 ماه آبان در پذیرش ابزارهای از یک هر های تراکنش مبلغ از PSP شرکت هر سهم 23 شکل

 
نشان  کارتی را از بازار شبکه پرداخت الکترونیک PSPهای  نیز سهم تعدادی هر یک از شرکت بعدیجدول 

نسبت به  آبانماه  ها در یشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشبدهند که آمار آن حاکی از آن است که  می
ابزار پذیرش در  به شرکت کارت اعتباری ایران کیش، درصد کاهش 61/1با  کارتخوان فروشگاهی، در مهر

درصد  16/1با  ابزار پذیرش موبایلیدر  وبه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  رشدرصد د 01/1با  اینترنتی
  به پرداخت نوین آرین تعلق داشته است. کاهش

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

آسان  
پرداخت  
 پرشین

فن آوا  
 کارت

کارت 
اعتباری  

 ایران کیش

مبنا کارت 
 آریا

الکترونیک  
کارت 
 دماوند

به پرداخت  
 ملت

پرداخت  
الکترونیک   

 پاسارگاد

پرداخت  
الکترونیک  

 سامان

پرداخت  
 نوین آرین

تجارت 
الکترونیک  

 پارسیان

داده ورزی  
 سداد

سایان  
 کارت

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی



43 

 

 پذیرش هایابزار از یک هر های تراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم مقایسه 23 جدول
  1394 آبان و مهر در

های  تراکنشتعداد سهم از  PSPشرکت 
 کارتخوان فروشگاهی

های  تراکنشتعداد سهم از 
 ابزار پذیرش اینترنتی

های  تراکنشتعداد سهم از 
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف آبان مهر اختالف آّبان مهر اختالف آّبان مهر

آسان پرداخت 
 0/357- 475460 475,10 0/007 05010 05010 0/377 95390 95020 پرشین

 0/007 05000 05000 0/017 050,0 050,0 0/017 35350 35350 فن آوا کارت

کارت اعتباری 
 ایران کیش

759,0 75310 -0/677 05930 05950 0/037 05000 05010 700/0  

کارت  مبنا
 آریا

15,60 15910 0/057 05030 05030 0/007 25960 45190 1/237 

الکترونیک 
 کارت دماوند

05030 05030 0/007 05000 05000 0/007 05000 05000 0/007 

به پرداخت 
 ملت

295,00 2957,0 -0/027 125160 115,,0 -0/287 25140 25520 0/387 

پرداخت 
الکترونیک 

 پاسارگاد

,5090 ,5130 0/037 15470 15300 -0/177 35130 35320 0/197 

پرداخت 
الکترونیک 

 سامان
145250 145410 0/167 215140 205310 -0/837 115910 1353,0 1/467 

پرداخت نوین 
 آرین

15920 15900 -0/017 05490 05340 -0/157 305530 275460 -3/067 

تجارت 
الکترونیک 

 پارسیان

145,,0 145790 709/0-  5959,0 625140 2/177 15470 15650 0/187 

داده ورزی 
 سداد

,5100 ,5210 0/117 35730 25950 -0/787 05020 05010 -0/027 

 0/027- 05000 05020 0/007 05000 05000 0/077 05790 05720 سایان کارت
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، بیشترین سهم از تعداد ادامه و نمودار ترسیم شده درفوق شایان ذکر است که با توجه به جدول 
با  ابزار پذیرش موبایلیپرداخت ملت، از  درصد متعلق به شرکت به 18/19با  کارتخوان فروشگاهیهای  تراکنش

درصد متعلق به  01/61با  ابزار پذیرش اینترنتیدرصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از  16/11
از های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت  شرکتتعدادی سهم  .شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده است

 قابل درک است. بعدیبه راحتی در نمودار  ابزارهای پذیرشهای هر یک از  تعداد تراکنش
 

 
 1394 ماه آبان در پذیرش ابزارهای از هریک های تراکنش تعداد از PSP شرکت هر سهم 24 شکل

 
مقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که ضعیف ترین عملکرد چه در سهم مبلغی چه در 

 ابزارهای پذیرشسهم تعدادی مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند بوده است که سهم آن از بازار تمام 
 تقریبا صفر بوده است.

 21هیرشمن -لاندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندا
گیری میزان رقابت و انحصار، اندازه گیری تمرکز بازار است. هرچه میزان شاخص تمرکز  یک روش اندازه

 تر خواهد بود.تر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیککمتر باشد، بازار رقابتی

 استفاده از شاخصهای فعال در بازار با در این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 و مهم های شاخص از یکی رشمنیه - ندالیهرف شاخصشود. هیرشمن سنجیده و بررسی می-هرفیندال
برای اندازه گیری  صنعت های بنگاه همه طالعاتا از شاخص نیا. است تمرکز مفهوم انیب برای کاربردی

                                                           
24 Herfindahl-Hirshman Index 
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کاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار  .کند یم استفادهتمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت 
خصوصی در بازار و نیز انجام روندهای اصالحی رفع این  های تبانی بخشها و  انحصارات خصوصی، ادغام

 مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.
 فروش، د،یتول های اندازه در بازار صنایع مختلف، سهم مربع مجموع از شاخص نیا آوردن دست به برای 

 به بنگاه هر به شاخص نیا واقع در .شود می استفاده بازار ای صنعت در ها بنگاه همه برای آن مانند و کار رویین
  د:شو یم فیتعر ریز صورت به (HHI)رشمن یه -ندالیهرف شاخص. دهد یم وزن بازار در آن سهم اندازه
 

HHI= ∑   
2 

  1 
 

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

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت  هیرشمن8 می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 نمود که دامنه مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول زیر ارائه شده است. 

 
 هیرشمن-هرفیندال شاخص به توجه با بازار تمرکز وضعیت 24 جدول

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 0111کمتر از  رقابتی

 0811تا  0111بین  تمرکز مالیم

 0811باالی  تمرکز

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

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

باشد به  می PSPشرکت  01این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  بعدیدر جدول 
ابزار بازار هر های  بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش محاسبه شده است. ابزار پذیرشازای هر سه 

محاسبه شده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام  پذیرش
 خر جدول مشخص شده است.آهیرشمن را به دست داده است که در ردیف  -ها، شاخص هرفیندال شرکت

  

                                                           
25 Brown, Donald M.; Warren-Boulton, Frederick R. (May 11, 19,,). "Testing the Structure-

Competition Relationship on Cross-Sectional Firm Data". Discussion paper ,,-6. Economic 
Analysis Group, U.S. Department of Justice. 
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 هیرشمن-هرفیندال شاخص محاسبه 25 جدول

 و PSPشرکت 
 H-Hشاخص 

 کارتخوان
 فروشگاهی

 ابزار پذیرش
 اینترنتی

 ابزار پذیرش
 موبایلی
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 0500 0500 0501 ,050 11525 3535 فن آوا کارت

 0500 0501 0591 0595 53537 7531 اعتباری ایران کیشکارت 

 17555 4519 0500 0503 3565 1591 مبنا کارت آریا

 0500 0500 0500 0500 0500 0503 الکترونیک کارت دماوند

 6535 2552 141517 ,,115 7505,, ,2957 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 پاسارگاد

,513 66504 1530 1570 3532 11503 

 17,596 ,1353 ,41253 20531 207559 14541 پرداخت الکترونیک سامان

 754531 27546 0511 0534 3563 1590 پرداخت نوین آرین

 2574 1565 38,615,3 62514 21,569 14579 تجارت الکترونیک پارسیان

 0500 0501 ,56, 2595 ,6753 521, داده ورزی سداد

 0500 0500 0500 0500 0562 0579 سایان کارت

 شاخص
 هیرشمن -هرفیندال

- 1,607/42 - 4,426/79 - 3,223/04 

 

 
ابزار پذیرش هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک از بازار  -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می

 (0،811)باالتر از  به دست آمده است 1،111/11و  1،116/19 به ترتیب اعداد یموبایلابزار پذیرش و  اینترنتی
به این معنا که تعداد بسیار کمی  ؛دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست، نشان11که با توجه به جدول 

عدد  کارتخوان فروشگاهیبازار  در این شاخصبرای ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.  از شرکت
تمرکز مالیم در بازار وجود ، مبین 11که بر اساس جدول ( 0،811تا  0،111)بین به دست آمده است 0،611/11

نسبت به بازار  کارتخوان فروشگاهیهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار لذا سایر شرکت باشد. این ابزار می
 تری از بازار را دارند. دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
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کارتخوان فروشگاهی و  ابزاردو در بازار  آبانه ماه شایان ذکر است که شاخص هرفیندال در این ماه نسبت ب
کاهش داشته است که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر  ابزار پذیرش موبایلی

  H-H باشد. اما این تغییر در میزان شاخص می در بازار این دو ابزار پذیرش به نسبت ماه شهریورها  شرکت
و تمرکز  یموبایلابزار پذیرش چندان قابل توجه نبوده است که ساختار بازار از حالت تمرکز بسیار باال در بازار 

 تغییر دهد. کارتخوان فروشگاهیمالیم در بازار 

  

4, 

 

 بندی جمع
گیری ابعاد مختلف  در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه

ین منظور این بولتن بر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همهای مرتبط،  آن به وسیله شاخص فعالیت
، "اقتصاد ملی جایگاه شاپرک در"هایی در سه بخش  اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص آخرین اساس

 خته است.پردادر همین ماه  "های بازار شاخص"و نیز " ماه آبانهای عملکرد شبکه شاپرک در  شاخص"
نسبت ارزش تراکنش  در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص بخش اول:

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

بخش بیشتری از میزان نقدینگی را  توانسته است پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی
 وت در دست اشخاص به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکاکاهش  به خود اختصاص دهد.

نفوذ دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از آن با افزایش  بخشی از جبران
یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی  ،ابزارهای پذیرشجغرافیایی 

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

های زمانی،  تقاضا در برخی برههتولید و آن بوده که با وجود وضعیت رکودی و کاهش  مبین
. به عبارت دیگر افزایشی خود ادامه داده استهای شاپرکی همچنان به رشد  ارزش تراکنش

دهنده آن است که در دوره  در دوره مورد بررسی نشان GDPها به  تراکنشبودن نسبت ارزش 
یک اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت  مبادالت دربخش بیشتری از  ، بهایمورد بررسی

 شده است.
از ابعاد مختلف مورد  یدر این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت بخش دوم:

کردی شاپرک، های این بخش در چهار بخش آمار عمل شده است. شاخصبررسی قرار گرفته 
اند. نتایج  بندی شده و شاخص نسبت دهکی طبقه جغرافیاییمیزان نفوذ کیفیت ارائه خدمات، 

نسبت به ها  تراکنشاسمی لغ امبمجموع تعداد و  سال جاری ماه آبانحاکی از آن بوده که در 
 ها تعداد و ارزش تراکنش 0191 آبان نسبت به ماهکاهش داشته است، اما  0191ماه  مهر
نیز ها )تورم زدایی شده(  محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش اند. داشته ایقابل مالحظه رشد

 مهرماه نسبت به  آبانی ها ارزش حقیقی تراکنش رصدید 1کاهش نزدیک به حاکی از 
آمار مبین آن است که با این  بوده است. 0191 آّباندرصدی نسبت به  11/1رشد و  0191
برای انجام ها  ، تراکنش0191سال  آبانها نسبت به  تعداد تراکنش درصدی 11 رشد وجود

رشد تعداد ابزارهای . تری، انجام گرفته است پرداخت بهای کاالهای به نسبت کم ارزش
و تعداد  درصدی داشته است( 0/6)به استثنای ابزار پذیرش موبایلی که کاهش  ذیرشپ

ه اندازه نیز حاکی از آن بوده است ک 0191 ماه آباننسبت به  0191 ماه آبان در ها کنشترا
و گیری  مانده خدمت ن دوره سهم تعدادیبزرگتر شده است. در همیبازار صنعت پرداخت 

خرید کاال  کاهش یافته و سهم خدمت خدماتاز کل پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه 
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 گزارش در دورهخرید کاال  خدمت در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد و خدمات

 موفق گیری مانده خدمت سهم کاهش راستای در شاپرک های سیاست و است یافته افزایش
 است.  عمل نموده

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

نماید.  می تاکید رافرهنگسازی در این زمینه  و موزشآ لزوم که کاربری است خطاهای
اما در اند،  داشتهافزایش  صادرکنندگی و شاپرکیتنها خطای  همچنین در مقایسه ماهانه

رشد تمام انواع خطاها به استثنای خطای شاپرکی با  مشابه سال گذشته،ماه مقایسه با 
نسبت  و نیز دسترس پذیری کل شبکهپذیری شاپرک  دسترسمیزان  .اندمواجه بودهچشمگیر 

همچنین  .است داشته به میزان بسیار اندکی کاهشسال گذشته  آبان و 0191مهر  به
از کل  عوقهای م سهم تراکنش ثباتحاکی از  های معوقتراکنششاخص سنجش 

 ها به نسبت ماه گذشته بوده است. تراکنش
که در این بخش در دو بعد  نیز شاخص دیگری است ابزارهای پذیرش جغرافیایینفوذ 

کشوری و استانی مورد محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها و نیز 
سال که متقاضی خدمات  08تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها به ازای افراد باالی 

 پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شد.
 111نفر،  01،111بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر  نتایج در بعد کشوری

عدد به  1با  کارتخوان فروشگاهیبه ابزار پذیرش وجود دارد که باالترین سرانه  ابزار پذیرش
کارتخوان به فر تعلق دارد. بیشترین سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا ن 011ازای هر 
ه در کشور تعلق داشت سال 08فرد باالی زای هر عدد تراکنش به ا 68/01با  فروشگاهی

 تعلق داشته است.پذیرش در بعد کشوری به این ابزار  جغرافیایی. لذا باالترین نفوذ است
های کشور محاسبه شد. نتایج  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص

استان یزد، )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در  کارتخوان فروشگاهیحاکی از بیشترین نفوذ 
های تهران،  در استان ابزار پذیرش اینترنتیتعداد پذیرنده بیشترین تهران و سمنان بوده است. 

های  استان ابزار پذیرش موبایلی پذیرنده اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند و در تعداد
سرانه تعداد بیشترین  همچنین. اند گرفته ها قرار در راس دیگر استان و قم تهران، اصفهان

به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛ شاخص نسبت  کارتخوان فروشگاهیتراکنش 
کارتخوان های  دامنه مبلغی تراکنش دو ماه اخیر روند کاهشی داشته است.دهکی مبالغ نیز در 

یشترین نیز در قالب نموداری به تصویر کشیده شد که نتایج مبین آن است که  فروشگاهی
درصد از  8/09که این بازه  اند ریال قرار گرفته 211،111-111،111ها دربازه  تعداد تراکنش
ریال  211،111با مبلغ زیر ها  درصد تراکنش 81گیرد و حدود   را در بر میها  کل تراکنش

 انجام گرفته اند.
و نیز سهم آنها  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص سوم:بخش 

شبکه پرداخت الکترونیک تعریف و محاسبه شد. نتایج شاخص  پذیرش از هر یک از ابزارهای
درصدی از  8/12 حدود سهم از بازار حاکی از آن بوده که شرکت به پرداخت ملت با سهم

ها، بیشترین سهم از بازار را به خود  درصدی از تعداد تراکنش 2/11ها و  مبلغ تراکنش
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ابزار  های اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. باالترین سهم از مبلغ تراکنش
درصدی اختصاص داشته و  61/18آسان پرداخت پرشین با سهم  شرکت به پذیرش موبایلی

شرکت به پرداخت ملت با سهم به ترتیب  به فروشگاهیکارتخوان و  ابزار پذیرش اینترنتیدر 
 ،ابزار پذیرش موبایلیبه لحاظ تعدادی نیز در درصدی تعلق داشته است.  02/11و  91/61

شرکت تجارت  ابزار پذیرش اینترنتیدرصدی، در  16/11آسان پرداخت پرشین با سهم 
به پرداخت ملت با  هیکارتخوان فروشگادرصدی و در  01/61الکترونیک پارسیان با سهم 

ترین  اند. شایان ذکر است که ضعیف درصدی بیشترین سهم از بازار را داشته 18/19سهم 
عملکرد چه در سهم مبلغی چه در سهم تعدادی مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند 

 تقریبا صفر بوده است. ابزارهای پذیرشبوده است که سهم آن از بازار تمام 
وجود تمرکز باال در هیرشمن حاکی از  -شاخص هرفیندال با گیری تمرکز بازاراندازه نتایج 
ها سهم بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکتو اینترنتی  ابزار پذیرش موبایلیبازار 

قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم 
 مهرشاخص هرفیندال در این ماه نسبت به ماه  حکایت دارد. فروشگاهی کارتخواندر بازار 
کاهش داشته است که بیانگر رو  دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش موبایلیدر بازار 

 نسبت به ماه قبلها  به کاهش بودن تمرکز بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت
ابل توجه نبوده است که ساختار بازار را از حالت تمرکز بسیار باشد. اما این افزایش چندان ق می

 H-H شاخص تغییر دهد. کارتخوان فروشگاهیو تمرکز مالیم در بازار  یباال در بازار موبایل
 برای ابزار پذیرش اینترنتی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
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 گزارش در دورهخرید کاال  خدمت در بازار بیشتر شده است. به عبارت دیگر ابعاد و خدمات

 موفق گیری مانده خدمت سهم کاهش راستای در شاپرک های سیاست و است یافته افزایش
 است.  عمل نموده

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

نماید.  می تاکید رافرهنگسازی در این زمینه  و موزشآ لزوم که کاربری است خطاهای
اما در اند،  داشتهافزایش  صادرکنندگی و شاپرکیتنها خطای  همچنین در مقایسه ماهانه

رشد تمام انواع خطاها به استثنای خطای شاپرکی با  مشابه سال گذشته،ماه مقایسه با 
نسبت  و نیز دسترس پذیری کل شبکهپذیری شاپرک  دسترسمیزان  .اندمواجه بودهچشمگیر 

همچنین  .است داشته به میزان بسیار اندکی کاهشسال گذشته  آبان و 0191مهر  به
از کل  عوقهای م سهم تراکنش ثباتحاکی از  های معوقتراکنششاخص سنجش 

 ها به نسبت ماه گذشته بوده است. تراکنش
که در این بخش در دو بعد  نیز شاخص دیگری است ابزارهای پذیرش جغرافیایینفوذ 

کشوری و استانی مورد محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها و نیز 
سال که متقاضی خدمات  08تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها به ازای افراد باالی 

 پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شد.
 111نفر،  01،111بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر  نتایج در بعد کشوری

عدد به  1با  کارتخوان فروشگاهیبه ابزار پذیرش وجود دارد که باالترین سرانه  ابزار پذیرش
کارتخوان به فر تعلق دارد. بیشترین سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا ن 011ازای هر 
ه در کشور تعلق داشت سال 08فرد باالی زای هر عدد تراکنش به ا 68/01با  فروشگاهی

 تعلق داشته است.پذیرش در بعد کشوری به این ابزار  جغرافیایی. لذا باالترین نفوذ است
های کشور محاسبه شد. نتایج  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص

استان یزد، )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در  کارتخوان فروشگاهیحاکی از بیشترین نفوذ 
های تهران،  در استان ابزار پذیرش اینترنتیتعداد پذیرنده بیشترین تهران و سمنان بوده است. 

های  استان ابزار پذیرش موبایلی پذیرنده اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند و در تعداد
سرانه تعداد بیشترین  همچنین. اند گرفته ها قرار در راس دیگر استان و قم تهران، اصفهان

به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛ شاخص نسبت  کارتخوان فروشگاهیتراکنش 
کارتخوان های  دامنه مبلغی تراکنش دو ماه اخیر روند کاهشی داشته است.دهکی مبالغ نیز در 
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ها، بیشترین سهم از بازار را به خود  درصدی از تعداد تراکنش 2/11ها و  مبلغ تراکنش
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 واژه نامه

واژگان تخصصی  -برده شده در متن بولتن در دو بخش الفدر این بخش منظور از انواع واژگان به کار 
 -و  ب "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"شبکه الکترونیک پرداخت کارتی بر اساس 

  های تخصصی اقتصادی و فرمول های نحوه محاسبه بیان خواهد شد.اصطالحات و شاخص

 تیواژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کار -الف

 بکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرکش .4
های  ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنش شبکه
شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و  توسط این شبکه نظارت و کنترل می« ابزار پذیرش» حاصل از 

  دارد. اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده

  16انواع خدمات .2
 و شامل خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض کارت خدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت

 گیری است. مانده

 27خرید کاال و خدمات .1.4
خدمتی است که دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی را از طریق ابزارهای پذیرش موجود 

 پردازد.  در شبکه الکترونیکی پرداخت، می

 ,2پرداخت قبض .1.1
های شناسه دار )شامل شناسه  خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت

پرداخت و شناسه قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت، 
 پردازد.  می

                                                           
26Service Type 
27 Purchasing Good/Services 
28 Bill Payment 
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 29خرید شارژ تلفن همراه .1.9
خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت 

به دو صورت خرید و شارژ  تواند باشد و می دار می زمره خریدهای شناسه نماید. این خدمت در می
 انجام شود.زمان  و خرید و شارژ غیر هم 30زمان هم

 31مانده گیری .1.1

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

  11هاوضعیت تراکنش .9

 تراکنش موفق کاربری  .9.4

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

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش .9.1

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

 خطای پذیرندگی تراکنش .9.9

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

 پرکیخطای شا تراکنش .9.1

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

                                                           
29 Reload 
30 Top-up 
31 Balance Inquiry 
32Transaction Status 
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 خطای کاربری تراکنش .9.1

)شاپرک(  ی الکترونیکی پرداخت کارتتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.ت کاربر )دارنده کارت( میموفق است. علت بروز این خطاها، اشتباها

 تراکنش موفق سیستمی .9.6

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

ی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران شوند چرا که نمایش دهندهسیستمی محسوب می
 اند.ی سیستم رخ دادهیا انجام عملیات روزانه

 تراکنش ناموفق سیستمی .9.7

)شاپرک( ناموفق بوده است. این  ی الکترونیکی پرداخت کارتتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.پذیرندگی می ها شامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهایتراکنش

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی .9.4
الکترونیک  های شبکه پرداخت تراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش

 شود. های خطای شاپرکی را شامل می جز تراکنشه ب کارت

 انواع ابزارهای پذیرش  .1
های کارتخوان فروشگاهی، ابزار  ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه

 موبایلی، و کیوسک پرداخت است. پذیرشاینترنتی، ابزار  پذیرش

 33کارتخوان فروشگاهی .1.4

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

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگی برای کارتخوان

تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 
میلیون  11های آن در یک ماه حداقل داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

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

 ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد.که در بازه کارتخوانی است تراکنش:کارتخوان دارای
کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ کارتخوان فاقدتراکنش: 

  شاپرک ارسال نشده است.

 ابزار پذیرش اینترنتی .1.1

و درگاه  است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت ابزاری
 نماید.، فراهم می11پرداخت اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی .1.9

و  است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراهابزاری 
 ورد.آ، فراهم می12درگاه پرداخت موبایلی

 انواع تراکنش .5

 ی کارتتراکنش دارنده  .1.4

 وارد 1011و  1111ی شود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در تاریخ  9191ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهی پرداخت )شاپرک( میشبکه

ی های با شناسهو تراکنش 1111به  111 یهای با شناسهدر سوییچ شاپرک، تراکنش 16/11/0191
باشد(. در  می 1111ی نسخه ISO 8281تبدیل شدند. این تغییرات مطابق با استاندارد  1011به  011

 1011ی شود ولی با شناسهعملیات برداشت از کارت انجام می 1111ی ها با شناسهاین تراکنش
 شود.ارائه می گیریعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده
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 خطای کاربری تراکنش .9.1

)شاپرک(  ی الکترونیکی پرداخت کارتتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.ت کاربر )دارنده کارت( میموفق است. علت بروز این خطاها، اشتباها

 تراکنش موفق سیستمی .9.6

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

ی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران شوند چرا که نمایش دهندهسیستمی محسوب می
 اند.ی سیستم رخ دادهیا انجام عملیات روزانه

 تراکنش ناموفق سیستمی .9.7

)شاپرک( ناموفق بوده است. این  ی الکترونیکی پرداخت کارتتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.پذیرندگی می ها شامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهایتراکنش

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی .9.4
الکترونیک  های شبکه پرداخت تراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش

 شود. های خطای شاپرکی را شامل می جز تراکنشه ب کارت

 انواع ابزارهای پذیرش  .1
های کارتخوان فروشگاهی، ابزار  ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه

 موبایلی، و کیوسک پرداخت است. پذیرشاینترنتی، ابزار  پذیرش

 33کارتخوان فروشگاهی .1.4

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

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگی برای کارتخوان

تراکنش  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 
میلیون  11های آن در یک ماه حداقل داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

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

 ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش داشته باشد.که در بازه کارتخوانی است تراکنش:کارتخوان دارای
کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به سوئیچ کارتخوان فاقدتراکنش: 

  شاپرک ارسال نشده است.

 ابزار پذیرش اینترنتی .1.1

و درگاه  است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت ابزاری
 نماید.، فراهم می11پرداخت اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی .1.9

و  است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراهابزاری 
 ورد.آ، فراهم می12درگاه پرداخت موبایلی

 انواع تراکنش .5

 ی کارتتراکنش دارنده  .1.4

 وارد 1011و  1111ی شود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در تاریخ  9191ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهی پرداخت )شاپرک( میشبکه

ی های با شناسهو تراکنش 1111به  111 یهای با شناسهدر سوییچ شاپرک، تراکنش 16/11/0191
باشد(. در  می 1111ی نسخه ISO 8281تبدیل شدند. این تغییرات مطابق با استاندارد  1011به  011

 1011ی شود ولی با شناسهعملیات برداشت از کارت انجام می 1111ی ها با شناسهاین تراکنش
 شود.ارائه می گیریعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده
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 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش .1.1

شود. هدف از ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
 تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها این تراکنش

های زمانی مشخص انجام عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلها است. مطابق این درخواست
قبل از اجرایی  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1111ها ی این تراکنشگیرد. شناسهمی

ساعت فرصت دارند  18ی خدمات پرداخت تا حداکثر های ارائه دهنده(. شرکت9191ی شدن بسته
ی کارت ارسال وز مالی( این تراکنش را به ازای هر تراکنش دارندهیا تغییر ر cut-off)معادل یک 

 کنند.

 اصالحیه تراکنش .1.9

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

ی قبل از اجرایی شدن بسته 111و  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1111ها این تراکنش
9191.) 

 معوق تراکنش .1.1

 18تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
)معادل تراکنش موفق کاربری  گویندساعت به سوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 1111که تراکنش  1111ی با شناسه

 تراکنش مالی .1.1
ها باشد. در این تراکنشتراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض می

 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میپول از دارنده

 های تخصصی اقتصادی اصطالحات و شاخص -ب

 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی .6

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

×  100 نقدینگی   
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 تعریف نقدینگی و حجم پول .6.4

 شود.  اطالق می 16 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

های دیداری بخش  ی مانده سپرده اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافهحجم پول، 
های قابل چک کشیدن بدون  های دیداری، سپرده شود. سپرده تعریف می 11ها خصوصی نزد بانک

 های تجاری است.  ی بخش خصوصی در بانک بهره
های  انداز و سپردهالحسنه پس های قرض های غیر دیداری، انواع سپرده پول یا سپرده منظور از شبه

ها و  دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. )اقتصاد کالن، نظریه مدت
 (1ج  -شاکری، عباس -سیاستها

 سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی .6.1

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی  
ناساسک و مسکوکات در دست اشخاص

× 100 نقدینگی   

 تولید ناخالص داخلی .6.9

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

 شوند. لحاظ می GDPشایان توجه است که صرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات  نامند می

 ها ارزش اسمی تراکنش .6.1

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

 ها ارزش حقیقی تراکنش .6.1

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

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است: 

ها در ماه تراکنش حقیقیارزش    =
مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه  

  شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه   
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 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش .1.1

شود. هدف از ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
 تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها این تراکنش

های زمانی مشخص انجام عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلها است. مطابق این درخواست
قبل از اجرایی  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1111ها ی این تراکنشگیرد. شناسهمی

ساعت فرصت دارند  18ی خدمات پرداخت تا حداکثر های ارائه دهنده(. شرکت9191ی شدن بسته
ی کارت ارسال وز مالی( این تراکنش را به ازای هر تراکنش دارندهیا تغییر ر cut-off)معادل یک 

 کنند.

 اصالحیه تراکنش .1.9

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

ی قبل از اجرایی شدن بسته 111و  111ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 1111ها این تراکنش
9191.) 

 معوق تراکنش .1.1

 18تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
)معادل تراکنش موفق کاربری  گویندساعت به سوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 1111که تراکنش  1111ی با شناسه

 تراکنش مالی .1.1
ها باشد. در این تراکنشتراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض می

 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میپول از دارنده

 های تخصصی اقتصادی اصطالحات و شاخص -ب

 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی .6

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

×  100 نقدینگی   
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 تعریف نقدینگی و حجم پول .6.4

 شود.  اطالق می 16 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

های دیداری بخش  ی مانده سپرده اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافهحجم پول، 
های قابل چک کشیدن بدون  های دیداری، سپرده شود. سپرده تعریف می 11ها خصوصی نزد بانک

 های تجاری است.  ی بخش خصوصی در بانک بهره
های  انداز و سپردهالحسنه پس های قرض های غیر دیداری، انواع سپرده پول یا سپرده منظور از شبه

ها و  دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. )اقتصاد کالن، نظریه مدت
 (1ج  -شاکری، عباس -سیاستها

 سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی .6.1

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی  
ناساسک و مسکوکات در دست اشخاص

× 100 نقدینگی   

 تولید ناخالص داخلی .6.9

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

 شوند. لحاظ می GDPشایان توجه است که صرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات  نامند می

 ها ارزش اسمی تراکنش .6.1

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

 ها ارزش حقیقی تراکنش .6.1

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

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است: 

ها در ماه تراکنش حقیقیارزش    =
مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه  

  شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه   

                                                           
36 quasi money 
37 demand deposits 



57 

 

 ها شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش .6.6

قسمت برابر به  01ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به  ها، تراکنش برای تعیین دهک
نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک  می لحاظ تعدادی، تقسیم

 شود. می های با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده دهم تراکنش

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  
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 ها شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش .6.6

قسمت برابر به  01ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به  ها، تراکنش برای تعیین دهک
نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک  می لحاظ تعدادی، تقسیم

 شود. می های با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده دهم تراکنش

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

 

 
  

5, 
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