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-1 مقدمه 

گذاری و اعمال نظارت بر شبکه  شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست
گیری  کشور، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و اندازه 1الکترونیکی پرداخت کارت

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

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

 شود.  بندی میطبقه "های بازار شاخص"و نیز  "های عملکرد ماهانه شاپرک شاخص"

                                                 
 2-1-1رجوع شود به پیوست  1
 

4 
 

های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت  شاخص  2-
 شاپرک در یک نگاه

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

های معرفی  کلیه شاخصاند.  گیری معرفی و محاسبه گردیده های مختلفی برای اندازه در هر بخش شاخص
شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده   یک نگاه ارائه در 1-2شده در این بولتن در جدول 

 است.
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 1394در سال  ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-2 دول ج 
 گذشتهرنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه رنگ سبز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته    *رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته 

   
 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی  ادامه ...  *ملی اقتصاد در شاپرک جایگاه-1

 دسترس پذیری خدمات  دست در آمار آخرین به نسبت*
 درصد 54/69 پذیری شبکهدسترس  (4931 شهریور)* نقدینگی از سهم

درصد  های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش  درصد 45/66 پذیری شاپرکدسترس  11/45 

نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 
درصد  نقدینگی  3/41  

 های معوقتراکنش 
 درصد 144/1 ها های معوق از کل تراکنش درصد تراکنش 

 سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی
 (GDPبه تولید ناخالص داخلی )

 متن(توضیح در  -4939)زمستان *
درصد   111/44*  

 نفوذ جغرافیایی 

 سال کشور 15سرانه ابزارهای پذیرش به ازای افراد باالی  
 1/1039 کل ابزارها 

 1/1033 کارتخوان فروشگاهی   
 1/11114 ابزار پذیرش موبایلی  1365های عملکردی شاپرک در دی ماه  شاخص -4

 1/1113 ابزار پذیرش اینترنتی  آمار عملکردی
 سال کشور 15ه ازای افراد باالی هر ابزار پذیرش ب های سرانه تراکنش  عدد    535,153,413 های شاپرکد تراکنشتعدا

 15/49 کل ابزارها  میلیون ریال 503,115,151 های شاپرکارزش تراکنش
 11/41 کارتخوان فروشگاهی  هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش

 4/14 ابزار پذیرش موبایلی  درصد 96/0 رشد اسمی ماهانه دی نسبت به آذر
 15/1 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 44/0 رشد حقیقی ماهانه دی نسبت به آذر

 نسبت دهکی  درصد 16/0  39نسبت به دی 31رشد اسمی دی 
نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول   درصد -49/4 39نسبت به دی  31 رشد حقیقی دی

 هاتراکنش
  هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش 1,199/45

    درصد 14/0 ابزار پذیرش اینترنتی
 های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در  شاخص -3  درصد 59/13 ابزار پذیرش موبایلی

  درصد 14/06 کارتخوان فروشگاهی 1365دی ماه 
 های بازار شرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

باالترین سهم مبلغی   درصد 14/60 خرید کاال و خدمات
 ها از کل بازار تراکنش

 درصد 34/14 به پرداخت ملت
  درصد 54/4 شارژ تلفن همراهپرداخت قبض و خرید 

تعدادی  باالترین سهم  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ها از کل بازار تراکنش

 درصد 13/45 به پرداخت ملت
  درصد 14/94 خرید کاال و خدمات

 باالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش  درصد 35/40 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 درصد 94/40 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 95/0 گیری مانده

 درصد 69/59 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی

 درصد90/33 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 00/50 هاتراکنش های موفق به کلدرصد تراکنش

به کل موفق سوییچ شاپرک های صد تراکنشدر
 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش باالترین سهم تعداد تراکنش  درصد 45/66 هاتراکنش

 درصد 49/15 تجارت الکترونیک پارسیان ابزار پذیرش اینترنتی 

 درصد  59/3 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 63/45 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 14/4 خطای پذیرندگی

 شاخص تمرکز بازار   درصد 45/9 خطای شاپرکی
  درصد 15/41 خطای صادرکنندگی

 نتایج شاخص
 یرشمنه -هرفیندال

(HHI) 

تمرکز باال در بازار ابزارهای 
و موبایلی  واینترنتی پذیرش 

کارتخوان  تمرکز مالیم در بازار
 فروشگاهی

  درصد 65/01 خطای کاربری
  درصد 94/1 خطای کسب و کار

  درصد 14/4 خطای پذیرندگی
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-3 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 

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

تغییرات رفتاری توان  میمقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، 
محاسبه سهم ارزش  افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.

نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی  GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  پرداخت
 خواهد بود. 

باشد که در ماه جاری  های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. می*نکته مهم: کلیه شاخص
جدید از آمار مربوط به بخش پولی و بانکی و نیز آمار تولید ناخالص داخلی فصلی، مجددا به دلیل عدم انتشار اطالعات 

 های شماره پیشین بولتن تکرار شده است. شاخص

 

 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش -3-1

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در  این شاخص نشان می
های شاپرک به هیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنشتس

گیرد،  که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 3، درصدی از نقدینگی2نقدینگی
 شود. محاسبه می

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

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش
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 1394در سال  ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-2 دول ج 
 گذشتهرنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه رنگ سبز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته    *رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته 

   
 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی  ادامه ...  *ملی اقتصاد در شاپرک جایگاه-1

 دسترس پذیری خدمات  دست در آمار آخرین به نسبت*
 درصد 54/69 پذیری شبکهدسترس  (4931 شهریور)* نقدینگی از سهم

درصد  های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش  درصد 45/66 پذیری شاپرکدسترس  11/45 

نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 
درصد  نقدینگی  3/41  

 های معوقتراکنش 
 درصد 144/1 ها های معوق از کل تراکنش درصد تراکنش 

 سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی
 (GDPبه تولید ناخالص داخلی )

 متن(توضیح در  -4939)زمستان *
درصد   111/44*  

 نفوذ جغرافیایی 

 سال کشور 15سرانه ابزارهای پذیرش به ازای افراد باالی  
 1/1039 کل ابزارها 

 1/1033 کارتخوان فروشگاهی   
 1/11114 ابزار پذیرش موبایلی  1365های عملکردی شاپرک در دی ماه  شاخص -4

 1/1113 ابزار پذیرش اینترنتی  آمار عملکردی
 سال کشور 15ه ازای افراد باالی هر ابزار پذیرش ب های سرانه تراکنش  عدد    535,153,413 های شاپرکد تراکنشتعدا

 15/49 کل ابزارها  میلیون ریال 503,115,151 های شاپرکارزش تراکنش
 11/41 کارتخوان فروشگاهی  هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش

 4/14 ابزار پذیرش موبایلی  درصد 96/0 رشد اسمی ماهانه دی نسبت به آذر
 15/1 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 44/0 رشد حقیقی ماهانه دی نسبت به آذر

 نسبت دهکی  درصد 16/0  39نسبت به دی 31رشد اسمی دی 
نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول   درصد -49/4 39نسبت به دی  31 رشد حقیقی دی

 هاتراکنش
  هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش 1,199/45

    درصد 14/0 ابزار پذیرش اینترنتی
 های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در  شاخص -3  درصد 59/13 ابزار پذیرش موبایلی

  درصد 14/06 کارتخوان فروشگاهی 1365دی ماه 
 های بازار شرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

باالترین سهم مبلغی   درصد 14/60 خرید کاال و خدمات
 ها از کل بازار تراکنش

 درصد 34/14 به پرداخت ملت
  درصد 54/4 شارژ تلفن همراهپرداخت قبض و خرید 

تعدادی  باالترین سهم  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ها از کل بازار تراکنش

 درصد 13/45 به پرداخت ملت
  درصد 14/94 خرید کاال و خدمات

 باالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش  درصد 35/40 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 درصد 94/40 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 95/0 گیری مانده

 درصد 69/59 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی

 درصد90/33 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 00/50 هاتراکنش های موفق به کلدرصد تراکنش

به کل موفق سوییچ شاپرک های صد تراکنشدر
 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش باالترین سهم تعداد تراکنش  درصد 45/66 هاتراکنش

 درصد 49/15 تجارت الکترونیک پارسیان ابزار پذیرش اینترنتی 

 درصد  59/3 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش

 درصد 63/45 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 14/4 خطای پذیرندگی

 شاخص تمرکز بازار   درصد 45/9 خطای شاپرکی
  درصد 15/41 خطای صادرکنندگی

 نتایج شاخص
 یرشمنه -هرفیندال

(HHI) 

تمرکز باال در بازار ابزارهای 
و موبایلی  واینترنتی پذیرش 

کارتخوان  تمرکز مالیم در بازار
 فروشگاهی

  درصد 65/01 خطای کاربری
  درصد 94/1 خطای کسب و کار

  درصد 14/4 خطای پذیرندگی
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-3 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 

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

تغییرات رفتاری توان  میمقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، 
محاسبه سهم ارزش  افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.

نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی  GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل  پرداخت
 خواهد بود. 

باشد که در ماه جاری  های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. می*نکته مهم: کلیه شاخص
جدید از آمار مربوط به بخش پولی و بانکی و نیز آمار تولید ناخالص داخلی فصلی، مجددا به دلیل عدم انتشار اطالعات 

 های شماره پیشین بولتن تکرار شده است. شاخص

 

 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش -3-1

دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در  این شاخص نشان می
های شاپرک به هیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنشتس

گیرد،  که به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 3، درصدی از نقدینگی2نقدینگی
 شود. محاسبه می

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

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است. گزارش
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این آمار در سایت بانک  باشد کهنیازمند آمار مربوط به میزان نقدینگی در کشور می شاخص نیمحاسبه ا
شود. در این ماه به دلیل عدم انتشار اطالعات جدیدتر از حجم نقدینگی در سایت مرکزی ج.ا.ا. منتشر می

 بانک مرکزی ج.ا.ا، اطالعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجددا مورد استفاده قرار گرفته است. 

 1394در سال  ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-3 جدول 

 ماه
نقدینگی                      

 )میلیون ریال(
ارزش تراکنش های شاپرک 

 )میلیون ریال(
های  نسبت ارزش تراکنش

 شاپرک به نقدینگی

 24447 614،124،262 2،442،142،211 فروردین

 114217 412،114،422 4،114،421,311 اردیبهشت

 114127 426،196،694 4،166،621،411 خرداد

 94627 411،219،114 4،323،229،911 تیر

 114167 464،426،164 4،114،111،111 مرداد

 114147 923،393،663 4،222،111،111 شهریور

 

ز کل نقدینگی بوده درصد ا 14411های شاپرک  شود در شهریور ماه ارزش تراکنشهمانطور که مالحظه می
درصد آن به  6411حدود های در حال گردش در اقتصاد ملی،  است. این بدان مفهوم است که از کل پول

 صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 ( می باشد.1394بررسی )از فروردین تا شهریور ماه  دوره مورد

تا  1392های  در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال
 ترسیم شده است. 1394
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 1394تا  1392های  دینگی به صورت ماهانه در سالهای شاپرک به نق مقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-3 شکل 

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

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

 بوده است.

ن ریالی در میلیو 111الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی  
و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش  1394فروردین  21های شاپرکی و ابالغ آن در  تراکنش

نسبت به  1394های شاپرک به نقدینگی در شش ماه نخست سال  بخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش
 قابل توجیه است.  1393مدت مشابه سال 
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این آمار در سایت بانک  باشد کهنیازمند آمار مربوط به میزان نقدینگی در کشور می شاخص نیمحاسبه ا
شود. در این ماه به دلیل عدم انتشار اطالعات جدیدتر از حجم نقدینگی در سایت مرکزی ج.ا.ا. منتشر می

 بانک مرکزی ج.ا.ا، اطالعات این شاخص در شماره پیشین بولتن مجددا مورد استفاده قرار گرفته است. 

 1394در سال  ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-3 جدول 

 ماه
نقدینگی                      

 )میلیون ریال(
ارزش تراکنش های شاپرک 

 )میلیون ریال(
های  نسبت ارزش تراکنش

 شاپرک به نقدینگی

 24447 614،124،262 2،442،142،211 فروردین

 114217 412،114،422 4،114،421,311 اردیبهشت

 114127 426،196،694 4،166،621،411 خرداد

 94627 411،219،114 4،323،229،911 تیر

 114167 464،426،164 4،114،111،111 مرداد

 114147 923،393،663 4،222،111،111 شهریور

 

ز کل نقدینگی بوده درصد ا 14411های شاپرک  شود در شهریور ماه ارزش تراکنشهمانطور که مالحظه می
درصد آن به  6411حدود های در حال گردش در اقتصاد ملی،  است. این بدان مفهوم است که از کل پول

 صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 ( می باشد.1394بررسی )از فروردین تا شهریور ماه  دوره مورد

تا  1392های  در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال
 ترسیم شده است. 1394
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 1394تا  1392های  دینگی به صورت ماهانه در سالهای شاپرک به نق مقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-3 شکل 

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

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

 بوده است.

ن ریالی در میلیو 111الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی  
و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش  1394فروردین  21های شاپرکی و ابالغ آن در  تراکنش

نسبت به  1394های شاپرک به نقدینگی در شش ماه نخست سال  بخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش
 قابل توجیه است.  1393مدت مشابه سال 
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 شخاص به نقدینگینسبت اسکناس و مسکوکات در دست ا -3-1-1

باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجود  این شاخص درصدی از نقدینگی می
 . 4گیرد ها از طریق آنها به صورت نقدی انجام می دارد و پرداخت

در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. تا شهریور  1آخرین اطالعات مربوط به اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
منتشر شده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر در این ماه، اطالعات این شاخص  1394ماه 

 در شماره پیشین بولتن مجددا مورد استفاده قرار گرفته است. 

 1394قدینگی در سال مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به ن 2-3 جدول 

 ماه
نقدینگی             

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات در 
      شخاصدست ا

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات 
 اص به نقدینگی خدر دست اش

 34447 313،149،211 2،442،142،211 فروردین

 34227 292،442،611 4،114،421،311 اردیبهشت

 34647 292،141،111 4،166،621،411 خرداد

 34647 316،494،411 4،323،229،911 تیر

 34147 314،211،111 4،114،111،111 مرداد

 34117 316،411،111 4،222،111،111 شهریور

 

درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در  1143شود که در شهریور ماه تنها مالحظه می
و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را دست اشخاص بوده است و اسکناس 

 در مدت مورد بررسی داشته است.

                                                 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها. 2-2-3به پیوست  رجوع شود 1

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یها گزارش
در بخش  "مروری بر آمارهای پرداخت الکترونیک و استفاده از وجه نقد"انک مرکزی ج.ا.ا. با عنوان بر اساس گزارش منتشر شده در ب  1

 ها، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به عنوان شاخص پرداخت نقدی معرفی شده است. نشریات و پژوهش
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های شاپرکی و اسکناس و  مقایسه نسبت ارزش تراکنش -3-1-2
 مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی

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

 پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس ومسکوکات را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.

 

 
 و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی های شاپرک نسبت ارزش تراکنش مقایسه  2-3 شکل  

نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد 
درصد در  6146( به طور کلی صعودی بوده است و از 1394تا شهریور ماه  1392بررسی )ابتدای سال 

افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس  1394ر درصد در شهریو 14411به  1392فروردین 
درصد رسیده  1143درصد به  1246و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 

گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای است. به عبارت دیگر، 
به نحوی که نسبت اسکناس و  ؛اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد اسکناس و مسکوک در دست

 ،ماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن شهریورمسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در 
زیرا  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و درصد کاهش را نشان میواحد  142بیشتر از 
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 شخاص به نقدینگینسبت اسکناس و مسکوکات در دست ا -3-1-1
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 34227 292،442،611 4،114،421،311 اردیبهشت

 34647 292،141،111 4،166،621،411 خرداد
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بازه زمانی اخیر یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در  کاهش این نسبت
و بخشی از نیاز به  بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود

شبکه سط با گسترش زیرساختهای الزم توپول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها و خدمات مورد تقاضا، 
 پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

 

در طول  GDPهای شاپرک و  قیاس ارزش تراکنش -3-2

 زمان

های صورت گرفته در آن دوره  در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت
ی و ... پرداخت وجود دارد. چرا که بهای کاالی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، نقدی، اعتبار

تواند نمایانگر عملکرد  های الکترونیک در طول زمان به تنهایی نمی شود. لذا بررسی روند ارزش پرداخت می
از قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملشرکت شاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، چرا که 

مصرفی عادات و رفتار از عوامل دیگر بر تقاضا،  بسیاری و یسیاسوضعیت رکودی و رونق در اقتصاد، اوضاع 
رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها و خدمات،  اقتصاداثرگذار است. به عنوان مثال در یک  آحاد جامعه

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

ها را با توجه به وضعیت اقتصادی  عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراکنشدر همین راستا برای بررسی 
 های رکود و رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد.  و دوره

های  و ارزش تراکنش 6های جاریدر نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب قیمت
به  2به صورت فصلی نشان داده شده است. 1393تهای سال لغایت ان 1392شبکه شاپرک از ابتدای سال 

مجددا در این شماره استفاده شده  دلیل عدم دسترسی به اطالعات جدیدتر، از نمودار شماره قبلی بولتن،
 است.

                                                 
 .2-2-4رجوع شود به پیوست  6
های منتشره  ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارشآمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی  2

 بوده است. 1393بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 

12 
 

 
 های شاپرک و ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  3-3 شکل 

. علیرغم کاهش باشد می 1393حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال  فوقنمودار 
های شاپرک در همین مدت صعودی بوده  ، روند ارزش تراکنش1393تولید ناخالص ملی در فصل زمستان 

ده ها و نیز تقاضا و خریدهای نوروزی بوده که سبب ش های پایان سال شرکت است که دلیل اصلی آن تسویه
های مختلف  ها در سیکل این روند شدت بیشتری بگیرد. نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش تراکنش

های شاپرک به  های رکود و رونق اقتصادی( ترسیم شده است. علت باالتر رفتن ارزش تراکنش تجاری )دوره
ای جلوگیری از محاسبه چند نسبت تولید ناخالص داخلی، این است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی بر

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

توجه به در نظر گرفتن بهای کاالی واسطه، امکان اند، لحاظ شده است. لذا با  الکترونیکی پرداخت گردیده
 ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد. باالتر رفتن ارزش تراکنش
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 GDP های الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت -3-3

های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید، محاسبه  تواند دوره هایی که می یکی دیگر از شاخص
است که  4و مقایسه روند آن در طول زمان GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به  ارزش تراکنشنسبت 

آمار آن در جدول بعدی ارائه شده است. آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر 
بانک مرکزی  بوده است که به دلیل عدم انتشار آمار جدید 1393های جاری مربوط به زمستان حسب قیمت

 قبل مجددا مورد استفاده قرار گرفته است.های  ج.ا.ا. در ماه جاری، در این شماره اطالعات بولتن ماه

 

 GDPهای الکترونیک به  نسبت ارزش پرداخت 3-3 جدول 

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

ها بت ارزش تراکنشنس
 GDPبه 

 614137 2،116،192،111 1،241،421،129 1392بهار 

 614127 2،112،116،111 1،131،122،396 1392تابستان 

 664927 2،324،239،111 1،111،331،946 1392پاییز 

 414197 2،411،124،111 1،914،216،136 1392زمستان 

 24/217 2،612،992،111 1،941،224،311 1393بهار 

 214297 3،112،346،111 2،229،294،112 1393تابستان

 464147 2،644،124،111 2،222،494،461 1393پاییز 

 *1114227 2،113،121،111 2،214،433،113 1393زمستان 

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

 درصد شود. 111بیش از  GDPشود و نسبت آن به  GDPای، بیش از ارزش  کاالهای واسطه
 

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

                                                 
 1393خالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید نا در گزارش 4

 بوده است.

14 
 

 
 GDPها به  نسبت ارزش تراکنش  4-3 شکل 

 

باشد. چرا که این نمودار نشان  دهنده عملکرد مثبت شبکه شاپرک می روند افزایشی این شاخص، نشان
دت مورد بررسی، بخش بیشتری از مبادالت اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده دهد در طول م می

است که علت آن  GDPدرصدی ارزش مبادالت الکترونیکی از  111است. نکته شایان توجه نسبت بالغ بر 
در ها و نیز تقاضای باالی در فصل زمستان به دلیل خریدهای نوروزی  های پایان سال ادارات و شرکت تسویه

 دو ماه بهمن و اسفند بوده است.
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 GDP های الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت -3-3
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های عملکردی شاپرک در دی ماه  شاخص  4-
1334 

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

ازه گیری ابعاد مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت این صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و و اند
های پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات  نیز تاثیر سیاست

 صحیح اتخاذ شوند. 

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

 

 آمار عملکردی شاپرک -4-1

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

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

 

 های شاپرک تراکنش تعداد و ارزش آمار -4-1-1

هزار  14423میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مبلغی بیش از  434بالغ بر  1394در دی ماه 
درصدی در تعداد و مبلغ  6942و  4142یارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته رشد میل

 ها داشته است.  تراکنش

16 
 

 شاپرک هایمقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-4 جدول 

 درصد تغییرات 1334دی  1334آذر  نوع

 24417 434،143،213 414،244،441 تعداد تراکنش

 24697 423،114،141 411،291،126 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

 مقایسه شده است. 1394و دی 1393ها در دی  در جدول زیر آمار تراکنش

 1393های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال مقایسه آمار تراکنش 2-4 جدول 

 درصد تغییرات 1334دی  1333دی  عنو

 244117 434،143،213 614،221،311 تعداد تراکنش

 24197 423،114،141 411،319،426 مبلغ تراکنش )میلیون ریال(

 

های دی ماه سال جاری به نسبت ماه مشابه  دهد آمار تعداد و مبلغ تراکنش نشان می قبلیهمانطور که جدول 
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در بردارنده  1942و  1424 سال گذشته به ترتیب با رشد
 باشد. تورم در مدت مورد بررسی می

 

 های شاپرکی رشد حقیقی ارزش تراکنش -4-1-2

کنند. به این  های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می در اقتصاد برای تحلیل
های اشتباه و انحراف در  زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت را تورم 9مفهوم که متغیر ارزشی اسمی

تر برای بیان رشد ارزش  تصمیم گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب
 .باشد و تورم زدایی شده می 11ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی تراکنش

                                                 
 2-2-1 به پیوست  رجوع شود 9

به  1391به قیمت سال پایه  (CPI) برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی. 2-2-6به پیوست  رجوع شود 11
  اخذ شده است. قتصادیو از بخش آمارهای ا صورت ماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
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های عملکردی شاپرک در دی ماه  شاخص  4-
1334 

در این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار 
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 های شبکه شاپرک مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-4 جدول 

ارزش تراکنشها                
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1334دی  1334آذر 

 24697 423،114،141 411،291،126 ارزش اسمی تراکنش ها

 24227 3،213،64449 3،111،42141 ارزش حقیقی تراکنش ها 

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 ( CPI) مصرفی

23146 23246 *14437 

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

 

درصدی داشته است،  2242ها نسبت به ماه گذشته افزایش تراکنش دهد ارزش حقیقی نشان می فوقجدول 
را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. به عبارت دیگر  6942این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 

درصد به صورت اسمی به  6942های شاپرک در مدت مورد بررسی از  سازی اثر تورم، ارزش تراکنش با خالص
صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در این درصد به  2242

حاکی از آن است  ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آمارمدت حکایت دارد. 
 4341اهانه معادل نرخ تورم مو یافته است  افزایش گذشتهها نسبت به ماه  عمومی قیمتسطح ماه دی که در 
 است.  بودهدرصد 

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1393با ماه مشابه سال  1394های دی ماه  در صورت مقایسه ارزش تراکنش
شود. آمار این  دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه می

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.
  

14 
 

 های شبکه شاپرک مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 4-4 جدول 

ارزش تراکنشها           
 )میلیون ریال(

 رشد 1334دی  1333دی 

 24197 423،114،14143 411،319،42149 ارزش اسمی تراکنش ها 

 24267- 3،213،64449 3،441,41349 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 (CPIمصرفی )

21243 23246 *94167 

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

 

 1393های شاپرک را بین دی ماه  ف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنشفوق اختال جدول
درصد به صورت اسمی به  1942سازی از اثرات تورمی، از  دهد که رشد آن پس از خالص نشان می 1394و 
و درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این د -2642

ها انعکاس یافته است.  ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش رقم ناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 1393ها نسبت به ماه مشابه سال  لذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

کاالها و بهای کل  شاخصاین موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
دی ماه سال گذشته  واحد رسیده است. این شاخص در 64232جاری به  سالدی ماه در  یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطه به تورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  34212ل معاد
آذر ماه  این نرخ در است. درصد رسیده 1649جاری به   سال ، در دی ماهگیرد مشابه سال قبل را در نظر می

های دولت  . لذا بر اساس سیاستبوده استدرصد 44411مهر ماه  درصد و در 16411درصد، در آبان ماه  449
 .نقطه کاسته شده است به درصد از نرخ تورم نقطه 1641نزدیک به  طی یک ماه،مبنی بر کاهش نرخ تورم، 

 11424بیانگر آن است که با رشد  1393سال جاری نسبت به دی ماه  ها در دی ماه لذا نتایج آمار تراکنش
درصدی داشته است. لذا این آمار  2642ها به طور حقیقی افت  ها، ارزش تراکنش درصدی تعداد تراکنش

 به طور متوسط ها ، تراکنش1393ها نسبت به دی سال  حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش



12 
 

 های شبکه شاپرک مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-4 جدول 

ارزش تراکنشها                
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1334دی  1334آذر 

 24697 423،114،141 411،291،126 ارزش اسمی تراکنش ها

 24227 3،213،64449 3،111،42141 ارزش حقیقی تراکنش ها 

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 ( CPI) مصرفی

23146 23246 *14437 

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

 

درصدی داشته است،  2242ها نسبت به ماه گذشته افزایش تراکنش دهد ارزش حقیقی نشان می فوقجدول 
را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. به عبارت دیگر  6942این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 

درصد به صورت اسمی به  6942های شاپرک در مدت مورد بررسی از  سازی اثر تورم، ارزش تراکنش با خالص
صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در این درصد به  2242

حاکی از آن است  ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آمارمدت حکایت دارد. 
 4341اهانه معادل نرخ تورم مو یافته است  افزایش گذشتهها نسبت به ماه  عمومی قیمتسطح ماه دی که در 
 است.  بودهدرصد 

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1393با ماه مشابه سال  1394های دی ماه  در صورت مقایسه ارزش تراکنش
شود. آمار این  دلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه می

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.
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 های شبکه شاپرک مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 4-4 جدول 

ارزش تراکنشها           
 )میلیون ریال(

 رشد 1334دی  1333دی 

 24197 423،114،14143 411،319،42149 ارزش اسمی تراکنش ها 

 24267- 3،213،64449 3،441,41349 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 (CPIمصرفی )

21243 23246 *94167 

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

 

 1393های شاپرک را بین دی ماه  ف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنشفوق اختال جدول
درصد به صورت اسمی به  1942سازی از اثرات تورمی، از  دهد که رشد آن پس از خالص نشان می 1394و 
و درصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه تفاوت این د -2642

ها انعکاس یافته است.  ها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنش رقم ناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 1393ها نسبت به ماه مشابه سال  لذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

کاالها و بهای کل  شاخصاین موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
دی ماه سال گذشته  واحد رسیده است. این شاخص در 64232جاری به  سالدی ماه در  یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطه به تورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  34212ل معاد
آذر ماه  این نرخ در است. درصد رسیده 1649جاری به   سال ، در دی ماهگیرد مشابه سال قبل را در نظر می

های دولت  . لذا بر اساس سیاستبوده استدرصد 44411مهر ماه  درصد و در 16411درصد، در آبان ماه  449
 .نقطه کاسته شده است به درصد از نرخ تورم نقطه 1641نزدیک به  طی یک ماه،مبنی بر کاهش نرخ تورم، 

 11424بیانگر آن است که با رشد  1393سال جاری نسبت به دی ماه  ها در دی ماه لذا نتایج آمار تراکنش
درصدی داشته است. لذا این آمار  2642ها به طور حقیقی افت  ها، ارزش تراکنش درصدی تعداد تراکنش

 به طور متوسط ها ، تراکنش1393ها نسبت به دی سال  حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
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تری، انجام گرفته است؛ این امر با توجه به اعمال  ت بهای کاالهای به نسبت کم ارزشبرای انجام پرداخ
 میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات، قابل توجیه است. 111محدودیت سقف مبلغی 

 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش -4-1-3

ک کارت، تعداد ابزارهای پذیرش است. یکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خدمات پرداخت الکترونی
این ابزارها در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در 
 کشور فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش و ...،

دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در  تواند شاخصی برای نشان می
و  1394در دی ماه سال جاری در قیاس با آذر ماه  11دار این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش تراکنش

 در جدول زیر ارائه شده است. 1393نیز دی ماه سال 

 مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطه 1-4 جدول 

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

 رشد 1334دی  1333دی  رشد 1334دی  1334آّذر 

 %11416 16،123 14،363 14297 16،123 11،922 ابزار پذیرش اینترنتی

 414417- 1،111 1،211 224467 1،111 414 ابزار پذیرش موبایلی 

 214447 4،214،141 3،491،146 24417 4،214،141 4،119،199 کارتخوان فروشگاهی

 214227 4،231،164 3،116،624 24417 4،231،164 4،131،994 مجموع ابزارها

 

باشد. در مقایسه نقطه به  ه دی نسبت به آذر میجدول قبل بیانگر رشد ماهانه تعداد ابزارهای پذیرش در ما
نسبت به دی ماه سال گذشته با وجود رشد قابل قبول در سایر ابزارهای پذیرش، ابزار  1394نقطه دی ماه 

                                                 
 منظور ابزارهای پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند. 11

21 
 

ها برای ایمن درصدی مواجه شده است که با توجه به اعمال محدودیت 4441پذیرش موبایلی با کاهش 
از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. این میزان کاهش  1394( در مهر ماه USSD)سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی 

 در ابزار پذیرش موبایلی قابل توجیه است.

دار  بیشترین رشد ماهانه متعلق به ابزار پذیرش موبایلی بوده و بیشترین در بین ابزارهای پذیرش تراکنش
 رشد نقطه به نقطه به کارتخوان فروشگاهی اختصاص داشته است. 

ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده  همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره 
درصد  6499 حدود سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک 1394ماه دی است که در 

 بوده است. این آمار در جدول زیر ارائه شده است. 

 1394مقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از کل ابزارهای بازار در آذر و دی  6-4 جدول 

 ابزار پذیرش
 1334دی  1334آذر 

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 143247 16،123 14397 11،922 ابزار پذیرش اینترنتی

 141247 1،111 141217 414 ش موبایلی ابزار پذیر

 9941947 4،214،141 9941947 4،119،199 کارتخوان فروشگاهی

 1117 4،231،164 1117 4،131،994 مجموع ابزارها

 

بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار ابزار پذیرش اینترنتی در دی ماه کاهش داشته و 
 ش دیگر اندکی بهبود داشته است.سهم بازاری دو ابزار پذیر

 

 ها عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش -4-1-4

های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در نمودار زیر نشان داده شده  سهم تراکنش
را  درصدی، بیشترین تعداد تراکنش 12429است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
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تری، انجام گرفته است؛ این امر با توجه به اعمال  ت بهای کاالهای به نسبت کم ارزشبرای انجام پرداخ
 میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات، قابل توجیه است. 111محدودیت سقف مبلغی 

 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش -4-1-3

ک کارت، تعداد ابزارهای پذیرش است. یکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خدمات پرداخت الکترونی
این ابزارها در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در 
 کشور فعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش و ...،

دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در  تواند شاخصی برای نشان می
و  1394در دی ماه سال جاری در قیاس با آذر ماه  11دار این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش تراکنش

 در جدول زیر ارائه شده است. 1393نیز دی ماه سال 

 مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطه 1-4 جدول 

 ابزار پذیرش
 مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزار مقایسه ماهانه تعداد ابزار
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باشد. در مقایسه نقطه به  ه دی نسبت به آذر میجدول قبل بیانگر رشد ماهانه تعداد ابزارهای پذیرش در ما
نسبت به دی ماه سال گذشته با وجود رشد قابل قبول در سایر ابزارهای پذیرش، ابزار  1394نقطه دی ماه 

                                                 
 منظور ابزارهای پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند. 11
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ها برای ایمن درصدی مواجه شده است که با توجه به اعمال محدودیت 4441پذیرش موبایلی با کاهش 
از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. این میزان کاهش  1394( در مهر ماه USSD)سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی 

 در ابزار پذیرش موبایلی قابل توجیه است.

دار  بیشترین رشد ماهانه متعلق به ابزار پذیرش موبایلی بوده و بیشترین در بین ابزارهای پذیرش تراکنش
 رشد نقطه به نقطه به کارتخوان فروشگاهی اختصاص داشته است. 

ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده  همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره 
درصد  6499 حدود سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک 1394ماه دی است که در 

 بوده است. این آمار در جدول زیر ارائه شده است. 

 1394مقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از کل ابزارهای بازار در آذر و دی  6-4 جدول 

 ابزار پذیرش
 1334دی  1334آذر 

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 143247 16،123 14397 11،922 ابزار پذیرش اینترنتی

 141247 1،111 141217 414 ش موبایلی ابزار پذیر

 9941947 4،214،141 9941947 4،119،199 کارتخوان فروشگاهی
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بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار ابزار پذیرش اینترنتی در دی ماه کاهش داشته و 
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 ها عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش -4-1-4

های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در نمودار زیر نشان داده شده  سهم تراکنش
را  درصدی، بیشترین تعداد تراکنش 12429است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
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در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در 
 اند. های بعدی قرار گرفته جایگاه

 

  1394ها در دی پذیرش از تعداد تراکنش سهم هریک از ابزارهای 1-4 شکل 

به ازای هر ابزار نیز در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد تراکنش 
تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختالف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به 

ان فروشگاهی به دلیل های دیگر و در نهایت به ابزار کارتخو علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 1394 زای هر یک از ابزارهای پذیرش در دیها به ا مقایسه شاخص تعداد تراکنش 2-4 جدول 

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

 3،221434 19،622،662 16،123 ابزار پذیرش اینترنتی

 111،612416 116،141،191 1،111 ابزار پذیرش موبایلی 

 112 662،231،446 4،214،141 کارتخوان فروشگاهی

 192444 434،143،213 4،231،164 مجموع ابزارها

های هر ابزار پذیرش، نمودارهای زیر برای دی ماه  تراکنش برای بررسی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی
 ترسیم شده است. 1394در قیاس با ماه ماقبل آن یعنی آذر  1394

ابزار پذیرش  
 اینترنتی

1/17% 

ابزار پذیرش  
 موبایلی
13/46% 

کارتخوان  
 فروشگاهی

13/07% 
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 1394های هر یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 2-4 شکل 
 

 

ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای دی  ین نمودارهای بعدی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنشهمچن
 دهند.  را نشان می 1393و مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی دی ماه  1394ماه 

 

  
 1394 دی و 1393های هر یک از ابزارهای پذیرش در دی  تراکنشمقایسه نسبت مبلغی و تعدادی  3-4 شکل 
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در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در 
 اند. های بعدی قرار گرفته جایگاه
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 1394های هر یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 2-4 شکل 
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هیچ یک از چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس ساالنه، شود که  مالحظه می 3-4و  2-4از دو نمودار 
 اند.  ها مواجه نبوده ابزارهای پذیرش به طور همزمان با رشد در سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 

 خدمت عنو ازای به شاپرک عملکرد -4-1-5

خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض 
شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی و  گیری تقسیم می و خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده

گیری  رید شارژ تلفن همراه و ماندهتعدادی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خ
 نشان داده شده است. 

درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه دی مربوط به خدمت خرید کاال و  11492دهد که  نمودار اول نشان می
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد.  خدمات بوده است و مانده

 

 
  1394ها در دی  سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 4-4 شکل 
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درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از  61نمودار بعدی نیز بیان کننده آن است که در دی ماه 
گیری نیز  درصدی داشته است. خدمت مانده 1241نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 

 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. 6442ا ب

 
  1394سهم تعدادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در دی  1-4 شکل 

 

 

ترسیم  2-4و  6-4برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودارهای 
شود که با وجود افزایش سهم تعدادی خدمت خرید کاال و خدمات نسبت به ماه گذشته،  اند. مالحظه می هشد

 سهم مبلغی آن کاهش داشته است.
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 1394مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی انواع خدمات در آذر و دی   6-4 شکل 
 

بررسی شده است. قیاس  1393موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی دی ماه این  زیردر نمودار 
دهد که در دی ماه سال جاری تنها سهم تعدادی خدمت خرید کاال و خدمات با  نمودارهای زیر نشان می

 افزایش همراه بوده و سهم تعدادی دو خدمت دیگر کاهش داشته است. از لحاظ سهم مبلغی نیز سهم خدمت
 درصدی داشته است. 641خرید کاال و خدمات کاهش 

 

  

 1394و  1393مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی انواع خدمات در دی   2-4 شکل 
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گیری از کل خدمات در قیاس نقطه به  شود که سهم تعدادی خدمت ماندهمالحظه می 2-4بر اساس شکل 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور بانک مرکزی 1393با ماه دی  1394)ماه دی نقطه 

گیری به وسیله ابزارهای پذیرش بدون نیاز به حضور فیزیکی  ج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده
 رخ داده است. ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیکارت، یعنی 

 

 رداخت الکترونیک کارتیکیفیت انجام خدمات پ -4-2

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

پذیری  های معوق و نیز در عدم دسترستراکنش کاهش در میزان خطاها، باشد. ها می انجام صحیح پرداخت
 شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالت خدمات، عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می

 گردد. هایی برای سنجش این هدف ارائه می باشد. در زیر شاخص می

 

 هاهای موفق به کل تراکنش درصد تراکنش -4-2-1

های شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای شبکه و افزایش نسبت  ترین برنامه یکی از اصلی
 باشد.  ها می های موفق از کل تراکنش تراکنش

بر اساس ن خطای کسب و کار واگروه خطا با عنیک تعاریف خطا تغییر داشته و  از گزارش، در این شماره
الکترونیک خطاها  اضر در شبکه پرداختبه تعاریف قبلی اضافه شده است. لذا در حال ح ISO4143استاندارد 

خطای  و 11، خطای کاربری14، خطای شاپرکی13ی پذیرندگی ، خطا12ی صادرکنندگی گروه اصلی خطا 1در 
 شوند. طبقه بندی می 16کسب و کار

                                                 
  2-1-3-2به پیوست  رجوع شود 12
 2-1-3-3به پیوست  رجوع شود 13
 2-1-3-4به پیوست  رجوع شود 14
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  2-1-3-2به پیوست  رجوع شود 12
 2-1-3-3به پیوست  رجوع شود 13
 2-1-3-4به پیوست  رجوع شود 14



22 
 

های موفق و ناموفق )خطادار( کل شبکه شاپرک را نشان  اطالعات مربوط به تعداد تراکنش 4-4جدول 
درصدی خطاهای رخ داده در دی  23412های موفق و  درصدی تراکنش 22444سهم دهد که حاکی از  می

 باشد.  می ماه سال جاری

  1394ها در دی  های موفق و ناموفق از کل تراکنش تعداد و سهم تراکنش  4-4 جدول 

 

 

 ها  تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای -4-2-2

ها انواع مختلفی دارند که اطالعات مربوط به هر  همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید، خطاهای تراکنش
ارائه شده است. اطالعات جدول حاکی از باالتر بودن سهم خطای کاربری  9-4نوع خطای مزبور در جدول 

باشد. این نوع خطا به  ها می درصدی از کل تراکنش 6444به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 
 باشد. عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت می

  

                                                                                                                                          
 2-1-3-1به پیوست  رجوع شود 11
 2-1-3-6رجوع شود به پیوست  16

 سهم تعداد  نوع تراکنش

 424227 434،143،213 تراکنش های موفق

 124237 116،229،229 تراکنش های ناموفق و خطادار

 - 914،422،432 تعداد کل تراکنش ها

24 
 

 آنالیز خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی  9-4 جدول 

 نوع
 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا

 424227 434،143،213 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 14217 2،361،494 خطای پذیرندگی

 44647 42،443،942 خطای کاربری

 24467 23،123،192 صادرکنندگیخطای 

 14267 2،292،234 خطای شاپرکی

 14147 212،914 کسب و کار

 1117 914،422،432 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل

 

 در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.  9-4اطالعات جدول  

 
 های موفق از کل  ز انواع تراکنشهای ناموفق و تراکنشسهم هر یک ا 4-4 شکل 

 

تراکنش های  
 موفق
41/11% 

 خطای پذیرندگی
0/71% 

 خطای کاربری
4/64% 

خطای  
 صادرکنندگی

7/46% 

 خطای شاپرکی
0/16% 

 کسب و کار
0/04% 
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 دهد. را نشان می خطادار های نمودار زیر نیز سهم انواع خطاها از کل تراکنش

 

 
 سهم هر یک از انواع خطا 9-4 شکل 

 

های موفق را در  های ناموفق و نیز تراکنش کنشتغییرات هر یک از انواع ترا 11-4 اطالعات مندرج در جدول
 دهد.  را نشان می 1394دی ماه سال جاری نسبت به ماه آذر 

 

 

 

 

 

 

خطای  
 پذیرندگی

7/07% 

 خطای کاربری
10/34% 

خطای  
 صادرکنندگی

70/14% 

 خطای شاپرکی
6/74% 

 کسب و کار
0/61% 
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 1394ها و خطاها در آذر و دی  مقایسه تعداد انواع تراکنش  11-4 جدول 

 درصد تغییرات 1334داد دی تع 1334تعداد آذر  نوع تراکنش و  انواع خطا

 ناموفق

 114127- 2،361،494 2،641،911 خطای پذیرندگی

 44627 42،443،942 29،146،143 خطای کاربری

 14927 23،123،192 23،314،943 خطای صادرکنندگی

 1294137 2،292،234 2،613،431 خطای شاپرکی

 64927 212،914 214،914 کسب و کار

 24217 116،229،229 114،414،464 های ناموفق تعداد کل تراکنش

 24417 434،143،213 414244441 تعداد کل تراکنش های موفق موفق

 34427 914،422،432 923،213،319 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل

 

شود که تمام انواع خطا به استثنای خطای پذیرندگی نسبت به مالحظه می 11-4 جدول بر اساس اطالعات
نتایج  .درصدی داشته است 129اند. در این میان خطای شاپرکی رشد قابل توجه حدود گذشته رشد داشته ماه

بروز یک اشکال سیستمی در  ،این میزان رشد در خطاهای شاپرکیعلت حاکی از آن است که ها  ررسیب
دقیق نوع خطاها،  پس از شناساییباشد.  که این موضوع در حال پیگیری و رفع می کد خطاها بوده محاسبات

 وجود دارد. 11-4امکان تغییر در داده های جدول 
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 پذیری خدمات دسترس -4-2-3

یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام 
 پذیری خدمات تراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس

های موفق سیستمی سوئیچ  های موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنش تعریف شده است که سهم تراکنش
پذیری خدمات در جدول  کند. اطالعات مربوط شاخص دسترس ها محاسبه می شاپرک را از کل تراکنش

 بعدی ارائه شده است. 

 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی یریپذدسترس 11-4 جدول 

 تراکنش های موفق

 1334دی  1334آذر 

های  تعداد کل تراکنش
 پذیری دسترس های موفق تعداد کل تراکنش پذیری دسترس موفق

های موفق سیستمی  تراکنش
 964417 921،442،141 964437 493،931،124  کل شبکه

های موفق سیستمی  تراکنش
 ه شاپرکشبک

921،149،424 994227 942،131،194 994247 

 - 914،422،432 - 923،213،319 تعداد کل تراکنش

 

 1394درصدی خدمات شرکت شاپرک در دی ماه سال  24499آمار این جدول حاکی از در دسترس بودن 
خطاها  همانطور که در بخش تحلیل .درصدی کاهش داشته است 4441 بوده که نسبت به آذر ماه کاهش

بروز کاهش دسترس پذیری شاپرک،  و به تبع آن افزایش خطاهای شاپرکی توضیح داده شد، علت اصلی
حض رفع این اشکال، اصالحات انجام خواهد پذیرفت. لذا در حال به م کهدر محاسبات خطا بوده  یاشکاالت

 ارائه گردیده است.حاضر به جهت ارائه اطالعات، دسترس پذیری شاپرک با همان عدد محاسبه شده و 
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 های معوق رخ داده در شبکه آنالیز تراکنش -4-2-4

رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی و روند آن در طول زمان،  12های معوق شاخص میزان تراکنش
هایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا  یکی از شاخص

ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول زیر مقادیر  های معوق به کل تراکنشاکنشنسبت تعداد تر بایست می
 این شاخص را ارائه نموده است. 

  1394درصد تراکنش های معوق رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در آذر و دی   12-4 جدول 

 درصد تغییرات 1334دی  1334 آذر های معوق تراکنش

 294167 216،443 161،111 های معوق تراکنش تعداد

 24417 434،143،213 414،244،441 کل تراکنش ها تعداد

های معوق به کل  تراکنش نسبت تعداد
 تراکنش ها

141217 141217 - 

 

ماه افزایش های معوق در دی ماه نسبت به آذر تعداد تراکنششود  مالحظه می 12-4در جدول همانطور که 
به نسبت آذر ماه  نیز ها درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش 4142

 درصدی داشته است. 11141افزایش 

 

 

                                                 
 2-1-1-4 به پیوست رجوع شود   12
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 نفوذ جغرافیایی -4-3

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

 باشد.  ها می در کشور و یا هر یک از استان

 

ضریب نفوذ جغرافیایی ابزار پذیرش )سرانه ابزارهای  -4-3-1
 پذیرش(

 14د باالی جدول زیر آمار تعداد کل هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای افرا
دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل  کننده خدمات کارت در کل کشور را ارائه می مصرف 14سال

سال در  14فرد باالی  11،111دهد به ازای هر  بوده است که نشان می 141236ابزارهای پذیرش در دی ماه 
ذر، آبان و مهر به ترتیب های آ ابزار پذیرش شبکه شاپرک وجود دارد. این شاخص برای ماه 236کشور، 
بوده است که مقایسه این اعداد مبین رشد تعداد سرانه ابزار پذیرش در دی  12114119و  141213، 121941

 باشد. های گذشته میماه نسبت به ماه

باشد و کمترین آن  می /2331بیشترین تعداد سرانه این ابزارها متعلق به کارتخوان فروشگاهی با تعداد سرانه 
ابزار پذیرش موبایلی در  2نفر صرفا  111،111به ابزار پذیرش موبایلی اختصاص دارد که به ازای هر نیز 

 کشور وجود دارد. 

 

 

                                                 
از شبکه ملی آمار استخراج شده  1391سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  14آمار جمعیت افراد باالی  14

 مد نظر قرار گرفته است. 91سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 1394سال در سال  14است. برای جمعیت باالی 
 آذر، آبان و مهری شاپرک در ماه رجوع شود به بولتن اقتصاد 19
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 1394در دی  سال 14تعداد سرانه ابزارهای پذیرش در کشور به ازای جمعیت باالی  13-4 جدول 

 در کل کشور  دتعدا ذیرشپ ابزار
 سال در 14جمعیت باالی 

 کشور
 ضریب نفوذ جغرافیایی هر

 ابزار

 1،111 پذیرش موبایلی ابزار

12،141،169 

1411112 

 141113 16،123 ابزار پذیرش اینترنتی

 141233 4،214،141 کارتخوان فروشگاهی

 141236 4،231،164 مجموع ابزارها

 

 

 رهای پذیرش در کشورهای هر یک از ابزا سرانه تراکنش -4-3-2

های هر یک از  های هر یک از ابزارهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنش جدول بعدی آمار تعداد تراکنش 
 دهد.  سال مصرف کننده خدمات کارت را در دی ماه سال جاری ارائه می 14این ابزارها به ازای افراد باالی 

 

 1394 کل کشور در دی سال 14های هریک از ابزارهای پذیرش به ازای جمعیت باالی  سرانه تعداد تراکنش  14-4 جدول 
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 های هر ابزار سرانه تراکنش کشور
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2412 

 1414 19،622،662 نتیابزار پذیرش اینتر

 11411 662،231،446 کارتخوان فروشگاهی

 14416 434،143،213 کل ابزارها 
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 16414ماه سال جاری دی سال، در  14مشخص است به ازای هر فرد باالی  14-4همانطور که از جدول 
کنش متعلق به کارتخوان مرتبه تراکنش به صورت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد ترا

ها در دی  سال بوده است. شاخص تعداد سرانه تراکنش 14تراکنش برای هر فرد باالی  11411فروشگاهی با 
ماه نسبت به آذر و آبان ماه به ازای ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با افزایش همراه بوده است 

این ابزار نسبت به ماه گذشته  های ی، تعداد و تعداد سرانه تراکنشو علیرغم افزایش تعداد ابزار پذیرش اینترنت
 کاهش است.

دار در  تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تراکنش -4-3-3
 هر استان

به منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ ابزارهای پذیرش، بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزارها در 
گیرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی، خدمات ررسی قرار میهای مختلف مورد ب استان

لزوما به منطقه و یا استان خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی
نه ابزارهای باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرا امکان استفاده از خدمات این ابزارها میسر می

پذیرش اینترنتی و موبایلی هر استانی نیست و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی 
های مختلف گیرد. در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی در استانمورد توجه قرار می

 شود.بررسی می

های مختلف و تغییرات آن در  دار در استان ان فروشگاهی تراکنشاطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخو
 ارائه شده است. 11-4ماه( در جدول  آذرماه دی سال جاری نسبت به ماه گذشته )
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 ها استان به تفکیک 1394 دار در ماه آذر و دی تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش 11-4 جدول 

 1334دی  1334آذر  نام استان
تغییر در تعداد 

کارتخوان فروشگاهی 
 دار  تراکنش

 23،634 932،113 913،321 تهران

 11،124 323،142 312،619 اصفهان

 1،414 311،441 311،121 خراسان رضوی

 1،192 144،123 143،441 آذربایجان شرقی

 1،124 233،412 224،339 فارس

 4،491 191،134 141,142 خوزستان

 4،111 142،121 134،121 آذربایجان غربی

 4،411 196،491 192،491 مازندران

 3،162 123،921 121،363 البرز

 2،143 29،142 22،114 همدان

 2،126 134،139 131،163 کرمان

 2،442 116،911 114،114 هرمزگان

 2،243 43،144 41،441 یزد

 2،114 131،161 129،113 گیالن

 1،916 62،111 61،239 قم

 1،916 66،322 64،461 سیستان و بلوچستان

 1،412 63،611 61،439 بوشهر

 1،622 24،144 22،422 مرکزی

 1،191 63،364 61،224 لرستان

 1،112 94،114 92،612 گلستان

 1،319 66،422 61،113 قزوین

 1،221 11،191 44،421 چهارمحال و بختیاری

 1،141 42،134 46،149 سمنان
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 1334دی  1334آذر  نام استان
تغییر در تعداد 

کارتخوان فروشگاهی 
 دار  تراکنش

 1،126 13،413 12،222 زنجان

 994 24،211 23،212 کردستان

 949 24،142 23،193 کرمانشاه

 491 14،916 14،161 اردبیل

 443 24،261 22،424 ایالم

 121 34،499 33،929 خراسان شمالی

 242 39،143 34،216 خراسان جنوبی

 244 31،331 31،142 کهگیلویه و بویر احمد

 94،441 4،214،141 4،119،199 شورکل ک

 11-4*ادامه جدول           
 
 

آذر دار نسبت به ماه  ها تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش شود در تمامی استان همانطور که مالحظه می
جدید توسط   های فروشگاهی کند که یا کارتخوان افزایش داشته است و این امر این موضوع را تداعی می

های فروشگاهی بدون تراکنش،  در اختیار پذیرندگان قرار گرفته است و یا کارتخوان PSP21های شرکت
 اند.  مجددا مورد استفاده قرار گرفته

دار در هر یک از  بر اساس اطالعات جدول قبل، نمودار زیر تعداد افزایش تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 دهد. ها را نشان می استان

                                                 
 های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک کارتی شرکت   21
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 1394نسبت به آذر   1394در دی  دار در هر استان تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  11-4 شکل 

 

دار در ماه دی نسبت به ماه  شود که بیشترین افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش مالحظه می
 ان و خراسان رضوی تعلق دارد .های تهران، اصفه قبل، به ترتیب به استان

 

23,638 
10,528 

5,414 
5,092 
5,078 
4,891 

4,501 
4,405 

3,562 
2,583 
2,576 
2,447 

2,243 
2,008 
1,916 
1,916 
1,812 

1,622 
1,590 
1,512 

1,309 
1,271 

1,085 
1,026 
994 
989 
895 
883 

520 
287 
248 

 تهران
 اصفهان

 خراسان رضوی
 آذربایجان شرقی

 فارس
 خوزستان

 آذربایجان غربی
 مازندران

 البرز
 همدان
 کرمان

 هرمزگان
 یزد

 گیالن
 قم

 سیستان و بلوچستان
 بوشهر

 مرکزی
 لرستان
 گلستان
 قزوین

 چهارمحال و بختیاری
 سمنان
 زنجان

 کردستان
 کرمانشاه

 اردبیل
 ایالم

 خراسان شمالی
 خراسان جنوبی

 کهگیلویه و بویر احمد
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دهد که مبین آن است که  های کشور را نشان می دار در استان نمودار زیر تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی در شهر تهران توزیع شده است.

 
 1394در دی  وان فروشگاهی تراکنش دار در هر استانتعداد کارتخ  11-4 شکل 
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 کرمان
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  21سال 14بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
الکترونیک شاپرک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور اطالعات مربوط به تعداد 

ارائه  16-4های کشور، در جدول  سال در هر یک از استان 14ذیرش به ازای افراد باالی سرانه این ابزار پ
 شده است.

سال در آذر و دی  14ها به ازای افراد باالی  دار به تفکیک استان تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تراکنش  16-4 جدول 
1394 

 اننام است
تعداد سرانه کارتخوان 

 فروشگاهی در آذر
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات فروشگاهی در دی
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 14132 14162 14164 ایالم

 14131 14142 14141 سیستان و بلوچستان

 14129 14141 14129 بوشهر

 14124 14161 14163 آذربایجان شرقی

 14124 14113 14111 یزد

 14126 14112 14116 خوزستان

 14126 14121 14123 چهارمحال و بختیاری

 14126 14196 14194 تهران

 14126 14142 14146 لرستان

 14124 14196 14193 سمنان

 14123 14191 14193 هرمزگان

 14123 14141 14124 ندرانماز

 14122 14162 14161 مرکزی

                                                 
آمار استخراج  یدر شبکه مل 1391نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها  به تفکیک استانسال  14 یافراد باال تیآمار جمع 21

 .مد نظر قرار گرفته است 91سال در سال  11 یافراد باال تیجمع ،1394سال در سال  14 یباال تیجمع یشده است. برا
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 اننام است
تعداد سرانه کارتخوان 

 فروشگاهی در آذر
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات فروشگاهی در دی

 14122 14161 14164 فارس

 14121 14192 14191 البرز

 14121 14121 14121 قزوین

 14119 14169 14162 زنجان

 14119 14164 14163 کرمان

 14114 14121 14169 خراسان رضوی

 14116 14121 14121 گلستان

 14116 14161 14164 گیالن

 14111 14162 14161 اردبیل

 14111 14114 14114 خراسان شمالی

 14113 14161 14164 کردستان

 14113 14149 14144 کرمانشاه

 14114 14161 14164 کهگیلویه و بویر احمد

 14112 14142 14141 خراسان جنوبی

 16-4ادامه جدول *

 

سال متقاضی استفاده از  14را به ازای افراد باالی های مختلف  توزیع سرانه این ابزار در استان 13-4نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنش شود که بیشترین تعداد سرانه دهد. مالحظه می  خدمات این ابزار نشان می

 سال به ترتیب به استان یزد، تهران و سمنان تعلق داشته است.  14به ازای افراد باالی 

42 
 

 
  1394دی  سال در 14دار هر استان به ازای افراد باالی  سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  12-4 شکل 

 

ها بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی  شایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
ظ تعداد سرانه رتبه دوم را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحا

 ( در چند ماه اخیر به خود اختصاص داده است.POSرا در توزیع سرانه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی )
 

 تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی -4-3-4

های مختلف بررسی خواهد شد. باید توجه  در استان ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیدر این بخش تعداد 
برای انجام عملیات  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلینمود همانطور که قبال ذکر شد، امکان استفاده از 

0/1031 
0/0961 
0/0956 
0/0955 

0/0916 
0/0838 

0/0818 
0/0812 

0/0797 
0/0747 

0/0719 
0/0712 
0/0710 

0/0698 
0/0687 

0/0667 
0/0665 

0/0654 
0/0651 
0/0651 
0/0650 
0/0647 
0/0641 

0/0620 
0/0615 

0/0579 
0/0570 

0/0545 
0/0488 

0/0472 
0/0420 

 یزد
 تهران
 سمنان

 هرمزگان
 البرز

 اصفهان
 خراسان جنوبی

 بوشهر
 مازندران

 چهارمحال و بختیاری
 قم

 قزوین
 گلستان

 خراسان رضوی
 زنجان

 مرکزی
 ایالم

 فارس
 کردستان

 آذربایجان شرقی
 گیالن

 کهگیلویه و بویر احمد
 کرمان

 آذربایجان غربی
 اردبیل
 همدان

 خوزستان
 خراسان شمالی

 کرمانشاه
 لرستان

 سیستان و بلوچستان
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پرداخت الکترونیکی )بر خالف کارتخوان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد، 
ن خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزارهای لزوما به منطقه و یا استا

باشد. لذا محاسبه تعداد سرانه این ابزارها برای بررسی معنا ندارد و تنها تعداد این ابزارها در  پذیرش میسر می
ن ثبت شده در اطالعات شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استاهای بررسی میاستان

 پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. 

ها در  ثبت شده آنپذیرندگان  محل استقرار های به تفکیک استان ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیتعداد 
 ، در نمودار زیر ترسیم شده است.سوییچ شاپرک

 
 1394های کشور در دی  ی و موبایلی در استاننترنتیا تعداد ابزارهای پذیرش 13-4 شکل 

های تهران، اصفهان و خراسان رضوی  نمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
ها قرار  در راس دیگر استان های تهران، گلستان و قم فعال هستند. در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

 اند. گرفته

0 2000 4000 6000 8000 10000

 تهران
 اصفهان

 خراسان رضوی
 فارس
 گیالن

 مازندران
 آذربایجان شرقی

 خوزستان
 البرز
 یزد
 قم

 هرمزگان
 کرمان

 آذربایجان غربی
 قزوین

 خراسان جنوبی
 کرمانشاه
 مرکزی

 کردستان
 گلستان
 همدان
 سمنان
 بوشهر
 لرستان
 اردبیل
 زنجان

 سیستان و بلوچستان
 خراسان شمالی

 چهارمحال و بختیاری
 ایالم

 کهگیلویه و بویراحمد

 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی
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های کارتخوان فروشگاهی در  تعداد سرانه تراکنش -4-3-5
 های کشور استان

برای انجام  ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلیهمانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شد استفاده از 
و یا استان خاصی تعلق ندارد و  عملیات پرداخت الکترونیکی بر خالف کارتخوان فروشگاهی لزوما به منطقه

به وسیله این ابزارها )که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص تعلق دارند( از نقاط   انجام تراکنش
ها صرفا  مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه تراکنش

های مختلف برای دی  عیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استانبرای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موق
های هرمزگان، تهران و یزد در سه جایگاه ترسیم شده است. همانطور که مشخص است استان 1394ماه 

سال در هر استان، قرار  14های کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی  نخست تعداد سرانه تراکنش
های این ابزار را در دی ماه و آذر ماه اه، لرستان و اردبیل نیز کمترین تعداد سرانه تراکنشاند و کرمانش گرفته
 اند.  داشته 1394

 
 1394 در دیسال در هر استان  14های کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی  تعداد سرانه تراکنش 14-4 شکل 

21/98 
17/11 
17/09 

16/82 
15/34 

13/57 
13/10 

12/77 
12/33 

12/01 
11/78 

11/51 
11/23 

10/67 
10/10 
10/06 

9/40 
9/17 

8/97 
8/77 

8/50 
8/06 

7/23 
6/87 
6/72 
6/64 
6/56 

6/33 
6/28 

5/92 
5/71 
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 کردستان
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 اردبیل
 لرستان

 کرمانشاه
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های کارتخوان فروشگاهی در  تعداد سرانه تراکنش -4-3-5
 های کشور استان
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 ها های پراکندگی مبلغی تراکنش شاخص -4-4

دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و ها  تراکنشمبالغ بررسی پراکندگی  برای در این قسمت
 . شود معرفی مینیز دامنه مبلغی برای کارتخوان فروشگاهی 

 

 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش -4-4-1

هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه  ی نابرابری در توزیع ارزشگیر به منظور اندازه 22شاخص نسبت دهکی
های پرداخت  ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش محاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود.  می

های شبکه شاپرک را از ابتدای  باشد. جدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش الکترونیک کارتی می
 موده است که روند آن در نمودار بعدی نشان داده شده است. ارائه ن 1394سال 

 1394شاخص دهکی از ابتدا لغایت دی ماه سال  12-4 جدول 

 دوره زمانی
میانگین مبالغ تراکنش 

 دهک دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش 

 دهک اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 943426 9،346 9،233،146 فروردین

 1،131442 9،292 11،119،964 اردیبهشت

 1،122422 9،364 11،111،213 خرداد

 1،111441 9،321 11،313،141 تیر

 1،121414 4،991 11،124،646 مرداد

 1،124419 9،112 11،126،113 شهریور

 1،164412 9،222 9،912،241 مهر

 1،113424 9،313 9،426,121 آبان

 1،111442 9،264 9،323،231 آذر

 1،166424 9،263 9،426،114 دی

                                                 
 2-2-2رجوع شود به پیوست  22
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 (1394نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول قیمتی )سال   11-4 شکل 

 

دیبهشت و کاهش نسبی حاکی از افزایش شاخص نسبت دهکی در ار 11-4و نمودار  12-4اطالعات جدول
. و پس از افزایش نسبی در مرداد و شهریور، مجددا در مهر تا آذر ماه این باشد از اردیبهشت تا تیر ماه می

ها در  اما در دی ماه مجددا روند افزایشی به خود گرفته است. مبالغ تراکنش. دهد می شاخص کاهش را نشان
میلیون ریالی توزیع شده است. به  11ریالی تا حدود  9,111تمام این مدت به طور متوسط در بازه حدود 

ها، چیزی در حدود یک میلیون تومان است و ابزارهای  عبارت دیگر میانگین ده درصد باالی مبالغ تراکنش
 های با مبالغ ریز مورد استفاده قرار صنعت پرداخت الکترونیک شبکه شاپرک به طور عمده برای پرداخت

 گیرد. می
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 های کارتخوان فروشگاهی ه مبلغی تراکنشدامن -4-4-2

 1394های مربوط به کارتخوان فروشگاهی طی دی ماه  در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش
 گیرد.  می ترسیم شده و مورد بررسی قرار

 21419ن بازه که ای اند ریال قرار گرفته 111،111-211،111ها دربازه  بر اساس نمودار، بیشترین تعداد تراکنش
ریال انجام  111،111ها با مبلغ زیر  درصد تراکنش 2441گیرد و حدود   ها را در بر می درصد از کل تراکنش

 .شود ا را شامل میه درصد مبالغ تراکنش 4444گرفته اند که این بازه صرفا 

 

 
 1394های ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( در دی  دامنه مبلغی تراکنش 16-4 شکل 
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های بازار شبکه پرداخت الکترونیک  شاخص  5-
 1334در دی ماه  کارتی

و نیز سهم آنها از هر یک از  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت شاخص
با بررسی روند هر یک بتوان علیرغم  شود تا ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک کارتی تعریف می

نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را تشخیص داد و 
 های مناسب را اتخاذ نمود. سیاست

بر حسب تعداد و  PSPهای شرکتاز  یکبازار هر  سهم -5-1
 ها  مبلغ تراکنش

دهد که  ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSP یها از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
ها  شرکت نیو ناظر بر ا ارذاستگیشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یاطالع از آن برا

باشد تا با نظارت بر  تهها در صنعت اطالع داش شرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا
موجود های  و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیاند در هداها، بتو نآعملکرد 

در همین راستا سهم تعدادی و مبلغی هر یک از  .دینما فاینقش ا د،یشرکت جد تیبا صدور مجوز فعال
 های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است.  شرکت
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 های کارتخوان فروشگاهی ه مبلغی تراکنشدامن -4-4-2
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 1394ها در دی از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1 شکل 

 

درصدی از  11431ها و سهم  درصدی از تعداد تراکنش 13424پرداخت ملت با سهم  همانطور که مشخص است شرکت به
نخست قرار گرفته است. شایان توجه است  ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه مبلغ تراکنش

 که سهم تعدادی و مبلغی این شرکت نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

 
 1394 ها در دی از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-1 شکل 
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های  از بازار تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت -5-2
 هر یک از ابزارهای پذیرش 

در ابزارهای  PSPهای  گذاری هر یک از شرکت سرمایه ی این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
از بازار ابزارهای پذیرش برای دو  PSPهای  های هر یک از شرکتشود. سهم تعدادی تراکنش پذیرش می

اطالعات این جدول مبین آن است که در دی ماه در جدول زیر ارائه شده است.  1394ماه آذر و دی سال 
پرداخت  درصد متعلق به شرکت به 93424های کارتخوان فروشگاهی با  بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1394

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از  3446های ابزار پذیرش موبایلی با  ملت، از تعداد تراکنش
درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده  14416رش اینترنتی با های ابزار پذی تعداد تراکنش

 است. 

  1394یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  های هر از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1 جدول 

 PSPشرکت 

های  سهم از تعداد تراکنش
 ان فروشگاهیکارتخو

های ابزار  سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های  سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف دی آذر اختالف دی آذر اختالف دی آذر
 14147 464317 464267 14117 14127 14117 14317 94927 94617 آسان پرداخت پرشین

 14117 14117 14117 14147 14127 14147 14117 34417 34367 فن آوا کارت

 14117 14117 14117 14147- 14917 14147 14127- 24127 24647 کارت اعتباری ایران کیش

 14227 44667 44447 14117 14147 14137 14117 14927 14917 مبنا کارت آریا

 %1411 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14147 14147 الکترونیک کارت دماوند

 14317- 24317 24617 24127 134347 114127 14117- 244937 294137 به پرداخت ملت

 14127 34247 34227 14247 14217 14427 14167 44297 44237 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 14447 144627 144147 94647- 224437 324117 14117 144697 144647 پرداخت الکترونیک سامان

 14427- 264117 264927 14127 14347 14317 14127 24117 24147 آرینپرداخت نوین 

 14427 24247 24327 64137 164147 114117 14327- 144427 144417 تجارت الکترونیک پارسیان

خدمات نوین داده ورزی 
 سداد

24437 24227 -14167 34317 44417 14147 14117 14117 14117 

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 %1411 14497 14447 سایان کارت
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 1394ها در دی از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1 شکل 

 

درصدی از  11431ها و سهم  درصدی از تعداد تراکنش 13424پرداخت ملت با سهم  همانطور که مشخص است شرکت به
نخست قرار گرفته است. شایان توجه است  ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه مبلغ تراکنش

 که سهم تعدادی و مبلغی این شرکت نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

 
 1394 ها در دی از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-1 شکل 

آسان پرداخت 
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 فن آوا کارت
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کارت اعتباری ایران 
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0/03% 
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 پاسارگاد
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 پرداخت نوین آرین
1/31% 

تجارت الکترونیک  
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11/41% 

 داده ورزی سداد
6/46% 

 سایان کارت
0/11% 

آسان پرداخت 
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6/17% 

 فن آوا کارت
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کارت اعتباری ایران 
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 مبنا کارت آریا 17/31%

7/34% 

الکترونیک کارت  
 دماوند
0/03% 

 به پرداخت ملت
31/11% 

پرداخت الکترونیک  
 پاسارگاد

6/01% 

پرداخت الکترونیک  
 سامان
3/44% 

 پرداخت نوین آرین
7/06% 

تجارت الکترونیک  
 پارسیان

3/33% 

 داده ورزی سداد
10/43% 

 سایان کارت
7/06% 
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های  از بازار تراکنش PSPهای سهم هر یک از شرکت -5-2
 هر یک از ابزارهای پذیرش 

در ابزارهای  PSPهای  گذاری هر یک از شرکت سرمایه ی این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
از بازار ابزارهای پذیرش برای دو  PSPهای  های هر یک از شرکتشود. سهم تعدادی تراکنش پذیرش می

اطالعات این جدول مبین آن است که در دی ماه در جدول زیر ارائه شده است.  1394ماه آذر و دی سال 
پرداخت  درصد متعلق به شرکت به 93424های کارتخوان فروشگاهی با  بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1394

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از  3446های ابزار پذیرش موبایلی با  ملت، از تعداد تراکنش
درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده  14416رش اینترنتی با های ابزار پذی تعداد تراکنش

 است. 

  1394یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  های هر از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1 جدول 

 PSPشرکت 

های  سهم از تعداد تراکنش
 ان فروشگاهیکارتخو

های ابزار  سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های  سهم از تعداد تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف دی آذر اختالف دی آذر اختالف دی آذر
 14147 464317 464267 14117 14127 14117 14317 94927 94617 آسان پرداخت پرشین

 14117 14117 14117 14147 14127 14147 14117 34417 34367 فن آوا کارت

 14117 14117 14117 14147- 14917 14147 14127- 24127 24647 کارت اعتباری ایران کیش

 14227 44667 44447 14117 14147 14137 14117 14927 14917 مبنا کارت آریا

 %1411 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14147 14147 الکترونیک کارت دماوند

 14317- 24317 24617 24127 134347 114127 14117- 244937 294137 به پرداخت ملت

 14127 34247 34227 14247 14217 14427 14167 44297 44237 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 14447 144627 144147 94647- 224437 324117 14117 144697 144647 پرداخت الکترونیک سامان

 14427- 264117 264927 14127 14347 14317 14127 24117 24147 آرینپرداخت نوین 

 14427 24247 24327 64137 164147 114117 14327- 144427 144417 تجارت الکترونیک پارسیان

خدمات نوین داده ورزی 
 سداد

24437 24227 -14167 34317 44417 14147 14117 14117 14117 

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 %1411 14497 14447 سایان کارت
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به تفکیک نوع ابزار در جدول  PSPهای  رشد یا افت در سهم بازار به لحاظ تعدادی برای هر یک از شرکت
ها در هر یک از ابزارهای  گذاری هر یک از شرکت فوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

ها  شود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشمالحظه می دهد. در جدول فوق پذیرش را نشان می
درصد کاهش به شرکت تجارت الکترونیک  3241در ماه دی نسبت به آذر، در کارتخوان فروشگاهی با 

درصد کاهش به شرکت پرداخت الکترونیک سامان و در ابزار  6449پارسیان، در ابزار پذیرش اینترنتی با 
 درصد کاهش به پرداخت نوین آرین تعلق داشته است. 4241پذیرش موبایلی با 

های هر یک از ابزارهای  از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت  سهم تعدادی شرکت
 پذیرش به راحتی در نمودار بعدی قابل درک است. 

 
 1394های هریک از ابزارهای پذیرش در دی  ز تعداد تراکنشا PSPسهم هر شرکت  3-1 شکل 
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 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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در  1394از بازار ابزارهای پذیرش برای دی و آذر ماه  PSPهای  های هر یک از شرکتسهم مبلغی تراکنش 
ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در دی ماه بیشترین سهم مبلغی از  2-1جدول 
درصد  61412درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  62433ابزار کارتخوان فروشگاهی با های دو  تراکنش

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت  96446پرداخت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با  متعلق به شرکت به
 پرشین بوده است. 

 1394یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  های هر از مبلغ تراکنش PSPهر شرکت مقایسه سهم  2-1 جدول 

 PSPشرکت 

های  سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های  سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های  سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف دی آذر اختالف دی آذر اختالف دی آذر

 14347- 464967 424347 14127 14137 14167 14127- 64347 64367 ان پرداخت پرشینآس

 14117 14117 14117 14127- 14317 14327 14137 34217 34217 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 کیش

134197 134467 14247 14167 14147 14427 14117 14117 14117 

 14217 34637 34427 14117 14127 14127 14147 24117 24117 مبنا کارت آریا

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14137 14137 الکترونیک کارت دماوند

 14117- 24127 24227 24627- 124617 614227 14117 334627 334667 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 پاسارگاد

64417 64317 -14197 34297 34117 -14247 34137 34117 14147 

پرداخت الکترونیک 
 سامان

114137 94927 -14127 114397 44467 -14137 114117 114297 14297 

 14427- 224217 234127 14147- 14217 14337 14117 24147 14947 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 پارسیان

94947 94247 -14217 44227 44927 14217 44497 14647 14247 

خدمات نوین داده ورزی 
 14117- 14117 14117 44317 234247 144947 14137 114137 114117 سداد

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14127- 24227 24297 سایان کارت
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به تفکیک نوع ابزار در جدول  PSPهای  رشد یا افت در سهم بازار به لحاظ تعدادی برای هر یک از شرکت
ها در هر یک از ابزارهای  گذاری هر یک از شرکت فوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

ها  شود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشمالحظه می دهد. در جدول فوق پذیرش را نشان می
درصد کاهش به شرکت تجارت الکترونیک  3241در ماه دی نسبت به آذر، در کارتخوان فروشگاهی با 

درصد کاهش به شرکت پرداخت الکترونیک سامان و در ابزار  6449پارسیان، در ابزار پذیرش اینترنتی با 
 درصد کاهش به پرداخت نوین آرین تعلق داشته است. 4241پذیرش موبایلی با 

های هر یک از ابزارهای  از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت  سهم تعدادی شرکت
 پذیرش به راحتی در نمودار بعدی قابل درک است. 

 
 1394های هریک از ابزارهای پذیرش در دی  ز تعداد تراکنشا PSPسهم هر شرکت  3-1 شکل 
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در  1394از بازار ابزارهای پذیرش برای دی و آذر ماه  PSPهای  های هر یک از شرکتسهم مبلغی تراکنش 
ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در دی ماه بیشترین سهم مبلغی از  2-1جدول 
درصد  61412درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  62433ابزار کارتخوان فروشگاهی با های دو  تراکنش

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت  96446پرداخت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با  متعلق به شرکت به
 پرشین بوده است. 

 1394یک از ابزارهای پذیرش در آذر و دی  های هر از مبلغ تراکنش PSPهر شرکت مقایسه سهم  2-1 جدول 

 PSPشرکت 

های  سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های  سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش اینترنتی

های  سهم از مبلغ تراکنش
 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف دی آذر اختالف دی آذر اختالف دی آذر

 14347- 464967 424347 14127 14137 14167 14127- 64347 64367 ان پرداخت پرشینآس

 14117 14117 14117 14127- 14317 14327 14137 34217 34217 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 کیش

134197 134467 14247 14167 14147 14427 14117 14117 14117 

 14217 34637 34427 14117 14127 14127 14147 24117 24117 مبنا کارت آریا

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14137 14137 الکترونیک کارت دماوند

 14117- 24127 24227 24627- 124617 614227 14117 334627 334667 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 پاسارگاد

64417 64317 -14197 34297 34117 -14247 34137 34117 14147 

پرداخت الکترونیک 
 سامان

114137 94927 -14127 114397 44467 -14137 114117 114297 14297 

 14427- 224217 234127 14147- 14217 14337 14117 24147 14947 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 پارسیان

94947 94247 -14217 44227 44927 14217 44497 14647 14247 

خدمات نوین داده ورزی 
 14117- 14117 14117 44317 234247 144947 14137 114137 114117 سداد

 14117 14117 14117 14117 14117 14117 14127- 24227 24297 سایان کارت
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در ابزار  1394ها در دو ماه آذر و دی   شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
درصد رشد متعلق به شرکت کارت اعتباری ایران کیش، در ابزار پذیرش  2441شگاهی با کارتخوان فرو

درصد افزایش متعلق به شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد و در ابزار پذیرش موبایلی با  3144اینترنتی با 
 درصد کاهش متعلق به شرکت پرداخت نوین آرین بوده است. 4241

نمایش  1394های ابزارهای مختلف را در دی ماه  از مبلغ تراکنش PSPهای نمودار زیر سهم شرکت
 دهد. می

 
 1394دی در  های هر یک از ابزارهای پذیرش از مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  4-1 شکل 

 

پایین ترین نیک کارت دماوند مقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترو
سهم آن از بازار  و استهای ارائه دهنده خدمات داشته  ها را در بین شرکت سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 تمام ابزارهای پذیرش تقریبا صفر بوده است.
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 ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص  -5-3
 23هیرشمن -هرفیندال

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

-های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 برای کاربردی و مهم های شاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شود. شاخصسی میهیرشمن سنجیده و برر

صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت  های بنگاه همه از اطالعات شاخص این. است تمرکز مفهوم بیان
 کند. می رقابتی صنعت استفاده

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

 فروش، تولید، های اندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای 

 بنگاه هر به شاخص این واقع در شود. می بازار استفاده ای صنعت در ها بنگاه آن برای همه مانند و کار نیروی

  شود. می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندال می وزن بازار در آن سهم اندازه به

HHI= ∑   
2 

  1 

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

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه  هیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.  3-1مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول 

 

 

                                                 
23 Herfindahl-Hirshman Index 
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در ابزار  1394ها در دو ماه آذر و دی   شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
درصد رشد متعلق به شرکت کارت اعتباری ایران کیش، در ابزار پذیرش  2441شگاهی با کارتخوان فرو

درصد افزایش متعلق به شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد و در ابزار پذیرش موبایلی با  3144اینترنتی با 
 درصد کاهش متعلق به شرکت پرداخت نوین آرین بوده است. 4241

نمایش  1394های ابزارهای مختلف را در دی ماه  از مبلغ تراکنش PSPهای نمودار زیر سهم شرکت
 دهد. می

 
 1394دی در  های هر یک از ابزارهای پذیرش از مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  4-1 شکل 

 

پایین ترین نیک کارت دماوند مقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترو
سهم آن از بازار  و استهای ارائه دهنده خدمات داشته  ها را در بین شرکت سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 تمام ابزارهای پذیرش تقریبا صفر بوده است.
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اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص  -5-3
 23هیرشمن -هرفیندال

انحصار، اندازه گیری تمرکز بازار است. هرچه میزان شاخص تمرکز  گیری میزان رقابت و یک روش اندازه
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های  ها و تبانی بخش ادغامکاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی، 
 خصوصی در بازار و نیز انجام روندهای اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.

 فروش، تولید، های اندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای 

 بنگاه هر به شاخص این واقع در شود. می بازار استفاده ای صنعت در ها بنگاه آن برای همه مانند و کار نیروی

  شود. می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندال می وزن بازار در آن سهم اندازه به

HHI= ∑   
2 

  1 

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

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه  هیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.  3-1مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول 
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 هیرشمن-ندالوضعیت تمرکز بازار با توجه به شاخص هرفی 3-1 جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی

 1411تا  1111بین  تمرکز مالیم

 1411باالی  تمرکز

 

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

 به ازای ابزارهای مختلف به کار گرفت.

باشد به ازای  می PSPشرکت  12این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  4-1در جدول 
های بازار هر ابزار  هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش

پذیرش محاسبه شده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام 
 هیرشمن را به دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است. -ها، شاخص هرفیندال شرکت
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 هیرشمن-محاسبه شاخص هرفیندال 4-1 جدول 

-Hو شاخص  PSPشرکت 
H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی
Si       Si       Si       

 2،143421 46431 1411 1412 94434 9492 آسان پرداخت پرشین

 1411 1411 1411 1412 11419 3441 فن آوا کارت

 1411 1411 1441 1491 16444 2412 کارت اعتباری ایران کیش

 21421 4466 1411 1414 3464 1492 مبنا کارت آریا

 1411 1411 1411 1411 1411 1414 الکترونیک کارت دماوند

 1422 2431 124414 13434 436444 24493 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک بانک 
 پاسارگاد

4429 64461 1421 3416 3424 11442 

 213464 14462 121416 22443 211492 14469 ونیک سامانپرداخت الکتر

 643464 26411 1414 1434 4464 2411 پرداخت نوین آرین

 2444 2424 3،116441 16414 219411 14442 تجارت الکترونیک پارسیان

 1411 1411 19429 4441 61444 2422 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1411 1/11 1411 1411 1441 1449 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 هیرشمن

- 19166/31 - 39413/31 - 39041/34 

 

از بازار  1394هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک در دی ماه  -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می
به دست آمده   3،141494و  3،429431ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به ، نشان3-1( که با توجه به جدول 1،411باالتر از است )
ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در  این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت
( که بر اساس 1،411تا  1،111ن به دست آمده است )بی1،166492بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

های ارائه دهنده باشد. لذا سایر شرکت ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می3-1جدول اطالعات 
تری از بازار را  خدمات پرداخت در بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه

 دارند.
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 هیرشمن-ندالوضعیت تمرکز بازار با توجه به شاخص هرفی 3-1 جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1111کمتر از  رقابتی

 1411تا  1111بین  تمرکز مالیم

 1411باالی  تمرکز

 

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

 به ازای ابزارهای مختلف به کار گرفت.

باشد به ازای  می PSPشرکت  12این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  4-1در جدول 
های بازار هر ابزار  هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش

پذیرش محاسبه شده و در ستون بعدی، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام 
 هیرشمن را به دست داده است که در ردیف آخر جدول مشخص شده است. -ها، شاخص هرفیندال شرکت
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 هیرشمن-محاسبه شاخص هرفیندال 4-1 جدول 

-Hو شاخص  PSPشرکت 
H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی
Si       Si       Si       

 2،143421 46431 1411 1412 94434 9492 آسان پرداخت پرشین

 1411 1411 1411 1412 11419 3441 فن آوا کارت

 1411 1411 1441 1491 16444 2412 کارت اعتباری ایران کیش

 21421 4466 1411 1414 3464 1492 مبنا کارت آریا

 1411 1411 1411 1411 1411 1414 الکترونیک کارت دماوند

 1422 2431 124414 13434 436444 24493 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک بانک 
 پاسارگاد

4429 64461 1421 3416 3424 11442 

 213464 14462 121416 22443 211492 14469 ونیک سامانپرداخت الکتر

 643464 26411 1414 1434 4464 2411 پرداخت نوین آرین

 2444 2424 3،116441 16414 219411 14442 تجارت الکترونیک پارسیان

 1411 1411 19429 4441 61444 2422 خدمات نوین داده ورزی سداد

 1411 1/11 1411 1411 1441 1449 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 هیرشمن

- 19166/31 - 39413/31 - 39041/34 

 

از بازار  1394هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک در دی ماه  -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می
به دست آمده   3،141494و  3،429431ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به ، نشان3-1( که با توجه به جدول 1،411باالتر از است )
ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در  این معنا که تعداد بسیار کمی از شرکت
( که بر اساس 1،411تا  1،111ن به دست آمده است )بی1،166492بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 

های ارائه دهنده باشد. لذا سایر شرکت ، مبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می3-1جدول اطالعات 
تری از بازار را  خدمات پرداخت در بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه

 دارند.
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  مقایسه شده است. 1394هیرشمن در دو ماه آذر و دی -الشاخص هرفیند 1-1در جدول 

 1394در آذر و دی  هیرشمن-شاخص هرفیندال مقایسه 1-1 جدول 

 PSPشرکت 
 موبایلیابزار پذیرش  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 دی آذر دی آذر دی آذر

 2،143421 2،141412 1411 1411 94434 92442 پرشینآسان پرداخت 

 1411 1411 1411 1411 11419 11429 فن آوا کارت

 1411 1411 1441 1416 16444 14431 کارت اعتباری ایران کیش

 21421 19422 1411 1411 3464 3461 مبنا کارت آریا

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 الکترونیک کارت دماوند

 1422 6424 124414 124442 436444 442491 خت ملتبه پردا

 11442 11432 3416 2411 64461 62466 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 213464 211411 121416 1،116441 211492 211449 پرداخت الکترونیک سامان

 643464 222441 1414 1419 4464 4411 پرداخت نوین آرین

 2444 1434 3،116441 2،111412 219411 214491 تجارت الکترونیک پارسیان

 1411 1411 19429 11493 61444 61434 داده ورزی سداد

 1411 1411 1411 1411 1441 1421 سایان کارت

 39041/34 39110/11 39413/31 39100/63 19166/31 19116/41 هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 6-1در جدول  دی ماه نسبت به ماه آذرهیرشمن در -نتایج این جدول و اختالف میزان شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.

 1394در آذر و دی  هیرشمن-شاخص هرفیندالاختالف  مقایسه 6-1 جدول 

  
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختالف دی آذر الفاخت دی آذر اختالف دی آذر

-شاخص هرفیندال
 74/41- 3،141494 3،111421 114/17 3،429431 3،211463 3/31- 1،166492 1،126442 هیرشمن
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دی نسبت به ماه آذر  ماه در هیرشمن-که شاخص هرفیندال شود مالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
داشته  واحدی 949و  4424به ترتیب حدود کاهش در بازار دو ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی 

های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال در  بین شرکتاست که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار 
به عبارت دیگر میزان رقابت در بازار این دو ابزار باشد.  ها می و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکتاین دو بازار 

افزایش  واحد 24142به میزان  اما در بازار ابزار پذیرش اینترنتی این شاخصفته است. پذیرش افزایش یا
های دارای باالترین سهم در بازار  داشته است که مبین کاهش رقابت در این بازار و بیشتر شدن سهم شرکت

 باشد. میاین ابزار پذیرش 
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  مقایسه شده است. 1394هیرشمن در دو ماه آذر و دی -الشاخص هرفیند 1-1در جدول 

 1394در آذر و دی  هیرشمن-شاخص هرفیندال مقایسه 1-1 جدول 

 PSPشرکت 
 موبایلیابزار پذیرش  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 دی آذر دی آذر دی آذر

 2،143421 2،141412 1411 1411 94434 92442 پرشینآسان پرداخت 

 1411 1411 1411 1411 11419 11429 فن آوا کارت

 1411 1411 1441 1416 16444 14431 کارت اعتباری ایران کیش

 21421 19422 1411 1411 3464 3461 مبنا کارت آریا

 1411 1411 1411 1411 1411 1411 الکترونیک کارت دماوند

 1422 6424 124414 124442 436444 442491 خت ملتبه پردا

 11442 11432 3416 2411 64461 62466 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 213464 211411 121416 1،116441 211492 211449 پرداخت الکترونیک سامان

 643464 222441 1414 1419 4464 4411 پرداخت نوین آرین

 2444 1434 3،116441 2،111412 219411 214491 تجارت الکترونیک پارسیان

 1411 1411 19429 11493 61444 61434 داده ورزی سداد

 1411 1411 1411 1411 1441 1421 سایان کارت

 39041/34 39110/11 39413/31 39100/63 19166/31 19116/41 هیرشمن -شاخص هرفیندال

 

 6-1در جدول  دی ماه نسبت به ماه آذرهیرشمن در -نتایج این جدول و اختالف میزان شاخص هرفیندال
 ارائه شده است.

 1394در آذر و دی  هیرشمن-شاخص هرفیندالاختالف  مقایسه 6-1 جدول 

  
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختالف دی آذر الفاخت دی آذر اختالف دی آذر

-شاخص هرفیندال
 74/41- 3،141494 3،111421 114/17 3،429431 3،211463 3/31- 1،166492 1،126442 هیرشمن
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دی نسبت به ماه آذر  ماه در هیرشمن-که شاخص هرفیندال شود مالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
داشته  واحدی 949و  4424به ترتیب حدود کاهش در بازار دو ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی 

های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال در  بین شرکتاست که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار 
به عبارت دیگر میزان رقابت در بازار این دو ابزار باشد.  ها می و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکتاین دو بازار 

افزایش  واحد 24142به میزان  اما در بازار ابزار پذیرش اینترنتی این شاخصفته است. پذیرش افزایش یا
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-6 بندی جمع 

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

، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"هایی در سه بخش  اساس آخرین اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص
 در همین ماه پرداخته است. "های بازار شاخص"و نیز "ر دی ماه های عملکرد شبکه شاپرک د شاخص"

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

شاپرک به نقدینگی بر خالف  های فته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنشمورد مقایسه قرار گر
شاخص نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است 

بیشتری از میزان  سهمکه مبین آن است که صنعت پرداخت الکترونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است 
نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی و کاهش  را به خود اختصاص دهد.نقدینگی 

جبران بخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ جغرافیایی ابزارهای 
ین یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامپذیرش، 

 نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.

مقایسه شد که نتایج مبین آن بوده که با وجود  GDPها با روند  همچنین در این بخش روند ارزش تراکنش
های شاپرکی همچنان به  های زمانی، ارزش تراکنش وضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه

در دوره مورد  GDPها به  است. به عبارت دیگر افزایشی بودن نسبت ارزش تراکنش رشد خود ادامه داده
دهنده آن است که در دوره مورد بررسی، بهای بخش بیشتری از مبادالت در یک اقتصاد به  بررسی نشان

در این شماره به دلیل عدم انتشار اطالعات شایان توجه است که  صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
ی پیشین بولتن مجددا مورد استفاده قرار  شماره اقتصادی های دتر در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.، شاخصجدی

 گرفته است.
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بخش دوم: در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی از ابعاد مختلف مورد بررسی 
ی شاپرک، کیفیت ارائه خدمات، های این بخش در چهار بخش آمار عملکرد قرار گرفته شده است. شاخص

اند. نتایج حاکی از آن بوده که در دی ماه  بندی شده طبقه ها پراکندگی مبلغی تراکنشمیزان نفوذ جغرافیایی و 
افزایش  1393و نیز دی ماه  1394ها نسبت به آذر ماه  سال جاری تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنش

درصدی ارزش  2242ها )تورم زدایی شده( نیز حاکی از رشد  کنشداشته است. محاسبه رشد حقیقی ارزش ترا
 1393 ماه نسبت به دی آن درصدی 2642وکاهش  1394های دی ماه نسبت به آذر ماه  حقیقی تراکنش

نسبت به  ، مجموع مبالغ حقیقی تراکنش هاها درصدی تعداد تراکنش 24با وجود رشد بالغ بر  لذابوده است. 
برای انجام ها  تراکنشدرصدی داشته است و این امر مبین آن است که  2دود کاهش ح  1393دی ماه 

تعداد ابزارهای کلی در . رشد اند صورت پذیرفتهتری، انجام  پرداخت بهای کاالهای به نسبت کم ارزش
نیز حاکی از آن است که اندازه بازار  1393نسبت به دی ماه  1394ها در دی ماه  پذیرش و تعداد تراکنش

گیری و پرداخت قبض و خرید  همین دوره سهم تعدادی خدمت مانده ت پرداخت بزرگتر شده است. درصنع
شارژ تلفن همراه از کل خدمات کاهش یافته و سهم خدمت خرید کاال و خدمات بیشتر شده است. به عبارت 

 راستای در اپرکش های سیاست و است یافته افزایش گزارش خرید کاال در دوره خدمت در بازار دیگر ابعاد

 است.  موفق عمل نموده گیری مانده خدمت کاهش سهم

 سابق،انواع تعاریف کسب و کار نیز به  نوع در این ماه تعاریف خطا در شرکت شاپرک تغییر یافته و خطای
 خطاها، همچنان از نوع بروز دلیل ترین عمده که دهد می نشان ها تراکنش خطاهای افزوده شده است. تحلیل

نماید. همچنین در مقایسه  می تاکید فرهنگسازی در این زمینه را و آموزش لزوم که کاربری است یخطاها
میان رشد  ند. در اینا هو سایر انواع خطا با رشد همراه بود است ماهانه تنها خطای پذیرندگی کاهش داشته

ذیری شاپرک و نیز پ درصد بوده است. میزان دسترس 129خطای شاپرکی بسیار قابل توجه و  بالغ بر 
های بیشتر  کاهش داشته است. نتایج بررسینیز به همین دلیل آذر  ماه دسترس پذیری کل شبکه نسبت به

کاهش دسترس پذیری شبکه و نیز  و به تبع آن برای پیگیری علت افزایش تعداد خطاهای شبکه شاپرک
که به محض رفع اشکال ه است خطا بود کد بروز اشکال در محاسباتحاکی از  های معوق، رشد تراکنش

 پیش آمده، اصالح خواهد شد. 

نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد 
محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها 
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نتایج در بعد  سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. 14باالی  به ازای افراد
ابزار پذیرش وجود دارد که  236نفر،  11،111کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

ق دارد. نفر تعل 11،111عدد به ازای هر  233باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
سال در طول دی ماه انجام گرفته  14عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  16414همچنین در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر  11411بیشترین سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با است و 
غرافیایی در بعد کشوری به این ابزار سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ ج 14فرد باالی 

 پذیرش تعلق داشته است.

های کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص
نفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان یزد، تهران و سمنان بوده است. همچنین 

عداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛ بیشترین تعداد بیشترین ت
های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هستند و در تعداد  در استاننیز پذیرنده ابزار پذیرش اینترنتی 

اند. شاخص  ها قرار گرفته گلستان و قم در راس دیگر استان های تهران، پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی استان
نسبت دهکی مبالغ نیز پس از سه ماه روند کاهشی، در دی ماه افزایش داشته است. دامنه مبلغی 

های کارتخوان فروشگاهی نیز در قالب نموداری به تصویر کشیده شد که نتایج مبین آن است که  تراکنش
درصد از کل 2419که این بازه  اند گرفته ریال قرار 111،111-211،111ها دربازه  یشترین تعداد تراکنشب

 اند. ریال انجام گرفته 111،111ها با مبلغ زیر  درصد تراکنش 2441گیرد و حدود   ها را در بر می تراکنش

و نیز سهم آنها از  PSPهای  های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکت بخش سوم: شاخص
ت الکترونیک تعریف و محاسبه شد. نتایج شاخص سهم از بازار هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه پرداخ

 13424ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 11431حاکی از آن بوده که شرکت به پرداخت ملت با سهم حدود 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته  درصدی از تعداد تراکنش

ابزار پذیرش موبایلی به شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم  های م از مبلغ تراکنشاست. باالترین سه
پرداخت  درصدی اختصاص داشته و در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی به شرکت به 96446

درصدی تعلق داشته است. به لحاظ تعدادی نیز در ابزار پذیرش  62433و  61412ملت با سهم به ترتیب 
درصدی، در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک  3446ایلی، آسان پرداخت پرشین با سهم  موب

درصدی  93424درصدی و در کارتخوان فروشگاهی به پرداخت ملت با سهم  14416پارسیان با سهم 
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رت دماوند شرکت الکترونیک کا در این ماه نیز اند. شایان ذکر است که بیشترین سهم از بازار را داشته
های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته  ها را در بین سایر شرکت ترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش پایین

 سهم آن از بازار تمام ابزارهای پذیرش تقریبا صفر بوده است. و ستا

ابزار پذیرش هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باال در بازار  -نتایج اندازه گیری تمرکز بازار با شاخص هرفیندال
ها سهم قابل توجهی از بازار را به خود موبایلی و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکت

اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگاهی حکایت دارد.  اختصاص داده
نسبت به در ماه دی و کارتخوان فروشگاهی  در بازار دو ابزار پذیرش موبایلی هیرشمن -شاخص هرفیندال

داشته است که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار و واحدی  949و  4424حدود کاهش آذر به ترتیب ماه 
 باشد. اما در بازار ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش می این دو ها در بازار افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

ی ارائه دهنده ها شرکت  بیناست که مبین کاهش رقابت داشته افزایش  واحد 24142به میزان  این شاخص
 باشد. بازار میاین در  ،با سهم بزرگترهای  در این بازار و بیشتر شدن سهم شرکت خدمات پرداخت
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نتایج در بعد  سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. 14باالی  به ازای افراد
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ق دارد. نفر تعل 11،111عدد به ازای هر  233باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
سال در طول دی ماه انجام گرفته  14عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  16414همچنین در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر  11411بیشترین سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با است و 
غرافیایی در بعد کشوری به این ابزار سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ ج 14فرد باالی 

 پذیرش تعلق داشته است.

های کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین  های فوق به تفکیک تمام استاندر بعد استانی نیز شاخص
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ت الکترونیک تعریف و محاسبه شد. نتایج شاخص سهم از بازار هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه پرداخ

 13424ها و  درصدی از مبلغ تراکنش 11431حاکی از آن بوده که شرکت به پرداخت ملت با سهم حدود 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته  درصدی از تعداد تراکنش

ابزار پذیرش موبایلی به شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم  های م از مبلغ تراکنشاست. باالترین سه
پرداخت  درصدی اختصاص داشته و در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی به شرکت به 96446

درصدی تعلق داشته است. به لحاظ تعدادی نیز در ابزار پذیرش  62433و  61412ملت با سهم به ترتیب 
درصدی، در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک  3446ایلی، آسان پرداخت پرشین با سهم  موب

درصدی  93424درصدی و در کارتخوان فروشگاهی به پرداخت ملت با سهم  14416پارسیان با سهم 
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-7 واژه نامه 

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

 . شود میبیان ها  این شاخصهای نحوه محاسبه  های تخصصی اقتصادی و فرمولشاخص

 

 واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی -7-1

 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -7-1-1
 ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه  هشبک

شود و به طور کلی  توسط این شبکه نظارت و کنترل می« ابزار پذیرش» های حاصل از  تراکنش
 نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.

 

  24انواع خدمات -7-1-2
 ه الکترونیکی پرداخت کارت شامل خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خدمات موجود در شبک

 گیری است. مانده

 25خرید کاال و خدمات -7-1-2-1

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

                                                 
24Service Type 
21 Purchasing Good/Services 
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 26پرداخت قبض -7-1-2-2

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

 27خرید شارژ تلفن همراه -7-1-2-3

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

 انجام شود.زمان  و خرید و شارژ غیر هم 24زمان شارژ هم

 23مانده گیری -7-1-2-4

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

 

  30هاوضعیت تراکنش -7-1-3

 تراکنش موفق کاربری  -7-1-3-1

 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 -7-1-3-2

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

                                                 
26 Bill Payment 
22 Reload 
24 Top-up 
29 Balance Inquiry 
31Transaction Status 
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 خطای پذیرندگی تراکنش -7-1-3-3

 ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ت میی خدمات پرداخدهنده خطا، سوئیچ شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -7-1-3-4

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

 خطای کاربری تراکنش -7-1-3-5

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

 تراکنش خطای کسب و کار -7-1-3-6

 شبکه پرداخت الکترونیک  تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف
ه و پذیرنده های صادرکنند ، شاپرک، بانکPSPهای  آید و عمال هیچ یک از شرکت پدید می کارت

ندارند. طبیعتا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ  ن نقشدر وقوع آ
شود؛  کار معرفی میکسب و تحت عنوان خطای لذا به طور جداگانه،  باشد و فنی قابل پذیرش نمی

طول "، "است یرفتهصورت پذ یتتراکنش ، قبال با موفق ینا یهاصالح یاتعمل"خطاهایی از جمله 
 و ... . "است یازاطالعات رمز مورد ن"، "امعتبر استرمز کارت ن

 تراکنش موفق سیستمی -7-1-3-7

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

ی نقصی در شبکه نیستند و به علت چرا که نمایش دهنده ؛شوندموفق سیستمی محسوب می
 اند.ی سیستم رخ دادهاشتباه کاربران یا انجام عملیات روزانه
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 تراکنش ناموفق سیستمی -7-1-3-8

 ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.های شاپرکی و خطاهای پذیرندگی میها شامل خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاتراکنش

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -7-1-3-3

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

 

 انواع ابزارهای پذیرش  -7-1-4
 های کارتخوان  نیکی پرداخت کارت شامل دستگاهی الکتروانواع ابزارهای موجود در شبکه

 فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی، و کیوسک پرداخت است.

 31کارتخوان فروشگاهی -7-1-4-1

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

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

o  61یا بیش از  61کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه 
میلیون  21های آن در یک ماه حداقل تراکنش داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

 باشد.ریال 

o  کارتخوان 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 61و کمتر از  1

 میلیون ریال باشد. 21

                                                 
31 EFTPOS 
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 میلیون ریال باشد. 21
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o ی زمانی یک ماه حداقل یک کارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازه
 اکنش داشته باشد. تر

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

 ابزار پذیرش اینترنتی -7-1-4-2

  ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و
 نماید.اهم می، فر32درگاه پرداخت اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی -7-1-4-3

  ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و
 آورد.، فراهم می33درگاه پرداخت موبایلی

 

 انواع تراکنش -7-1-5

 ی کارتدارنده تراکنش  -7-1-5-1

 وارد  2111و  2211ی اسهشود که با شنی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در تاریخ  9191ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهی پرداخت )شاپرک( میشبکه

-های با شناسهو تراکنش 2211به  211ی های با شناسهدر سوییچ شاپرک، تراکنش 1641441393

 2113ی سخهن ISO 4143تبدیل شدند. این تغییرات مطابق با استاندارد  2111به  111ی 
شود ولی با عملیات برداشت از کارت انجام می 2211ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنش می

 شود.گیری ارائه میعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 2111ی شناسه

                                                 
32Internet Payment Gateway 
33Mobile Payment Gateway 
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 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -7-1-5-2

 شود. ت پرداخت ارسال میی خدماشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به ها هدف از این تراکنش

های زمانی ها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاست. مطابق این درخواست حساب پذیرنده
 221ی های با شناسهاکنشاست )معادل تر 2221ها ی این تراکنشگیرد. شناسهمشخص انجام می

 44ی خدمات پرداخت تا حداکثر های ارائه دهنده(. شرکت9191ی قبل از اجرایی شدن بسته
یا تغییر روز مالی( این تراکنش را به ازای هر تراکنش  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک 

 ی کارت ارسال کنند.دارنده

 اصالحیه تراکنش -7-1-5-3

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

قبل از اجرایی  421و  411ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 2421ها ی این تراکنششناسه
 (.9191ی شدن بسته

 عوقم راکنشت -7-1-5-4

 44تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش 
گویند )معادل تراکنش موفق ساعت به سوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 2221که تراکنش  2211ی کاربری با شناسه

 تراکنش مالی -7-1-5-5

 ها باشد. در این تراکنششی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض میتراکن
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میپول از دارنده
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 های تخصصی اقتصادی اصطالحات و شاخص -7-2

 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی -7-2-1

های شاپرک به نقدینگی = نسبت ارزش تراکنش اپرکیش  ارزش  کل تراکنش  های 
 111* نقدینگی 

 تعریف نقدینگی و حجم پول -7-2-2

 

 شود.  اطالق می 34 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول 

o های دیداری  ی مانده سپرده حجم پول، اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک  اری، سپردههای دید شود. سپرده تعریف می 31ها بخش خصوصی نزد بانک

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

 دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند.  های مدت سپرده

 از نقدینگی سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص -7-2-3

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
*111 نقدینگی   

 تولید ناخالص داخلی -7-2-4

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

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

                                                 
34 quasi money 
31 demand deposits 

21 
 

 ها ارزش اسمی تراکنش -7-2-5

 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 -7-2-6

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

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:             

=
مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه  

 i ها در ماه ارزش حقیقی تراکنش   شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه   

 ها شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -7-2-7

 

 قسمت برابر به  11ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به  ها، تراکنش برای تعیین دهک
رین مبالغ، دهک اول و یک نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ت 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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 شود و اثرات تورم از آن  گیری های سال پایه اندازه بر حسب قیمت ها ارزش تراکنشای،  اگر در دوره
 .گویندها  تراکنش ارزش حقیقی به آن حذف شود،

 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:             

=
مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه  

 i ها در ماه ارزش حقیقی تراکنش   شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه   

 ها شاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -7-2-7

 

 قسمت برابر به  11ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به  ها، تراکنش برای تعیین دهک
رین مبالغ، دهک اول و یک نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ت 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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