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 مدیرعامل پیام
 یکدیپلمات و سیاسی حوزه در که تأثیرگذاری و مهم اتفاقات. نامید بزرگ تحوالت سال توانمی را 91 سال
 ایوزهح میان این در. است قرارداده ایرانیان روی پیش را تغییرات از وسیعی دامنه بودیم آن شاهد 91 سال طی
 .است اقتصاد بخش گیرد،می قرار تغییرات این تأثیر تحت دیگر حوزه هر از بیش که

 ضورح کنار در پولی و تجاری بانکی، ارتباطات در هامحدودیت رفع و کشورمان علیه ظالمانه هایتحریم لغو
 باز ایران داقتصا فراروی را پیشرفت و رشد از تازه افقی کشور، مختلف هایبخش در المللیبین گذارانسرمایه
 .است نموده

 حوزه دارد، قرار ارتباطات و هافعالیت دامنه گسترش معرض در شدت به هاتحریم رفع با که هاییحوزه از یکی
 و مهارت مناسب، هایگذاریسرمایه مدد به و اخیر هایسال طی حوزه این. است الکترونیکی هایپرداخت
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 در هاالس این طی هاپیشرفت این نتایج که است کرده تجربه را چشمگیری هایپیشرفت آن، فعاالن تالش
 .است مشاهده قابل کامال جامعه، دسترس در و کیفیت با متنوع، خدمات ارائه قالب

 سبک محیط خاص شرایط درک با اند کرده تالش هاسال این طی نیز حاکمیتی ناظر نهادهای این بر عالوه
 خدمات متداو زمینه الکترونیکی، پرداخت خدمات کاربران البته و گذارانسرمایه صرفه و صالح رعایت و کار و
 .آورند فراهم خدمات این به را مردم بیشتر چه هر اعتماد و

 و رونیکیالکت پرداخت خدمات دهنده ارائه هایشرکت فعالیت شرایط مستمر پایش با نیز شاپرک میان این در
 رائها خدمات سطح ارتقای و رشد زمینه ضوابط، این اجرای حسن بر نظارت و خدمات این ارائه ضوابط تعیین
 .آورد فراهم را جامعه به شده

 ارتباط و گذاریسرمایه ارزیابی، معرض در ایران الکترونیکی پرداخت حوزه برجام، اجرای با که اکنون
 نمایان پیش از بیش هانظارت و هاتالش این ضرورت و اهمیت است، گرفته قرار المللیبین معتبر هایشرکت

 است، لیالملبین استانداردهای با منطبق زیادی حدود تا که ضوابطی به استناد با توانمی که چرا است شده
 رونیکیالکت پرداخت حوزه فعاالن با افزاهم همکاری برای را المللیبین هایطرف بیشتر تعامل و اعتماد زمینه
 .آورد فراهم ایران

 امنیت و کیفیت افزایش و خدمات سطح رشد به تواندمی روپیش سال در رویکرد این تقویت و ادامه شک بدون
 شنیرو اندازچشم و آرامش اطمینان، با بتوانند حوزه این فعاالن تا شود منجر الکترونیکی پرداخت حوزه در

 .کنند فکر خدمات تنوع و گسترش و المللیبین هایطرف با همکاری گذاری،سرمایه به نسبت
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 مقدمه .1
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست

گیری ابعاد 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 نموده شاخص مختلف فعالیت آن به وسیله

و در جهت تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به 
 هگیری و پایش مستمر ماهانهای خاص هر بخش تدوین و مورد اندازهابعاد مختلف نظارتی این شرکت، شاخص

های شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"های این بولتن در سه بخش قرار خواهد گرفت. شاخص
 شود. بندی میطبقه "های بازارشاخص"و نیز  "عملکرد ماهانه شاپرک

                                                 

 
 1-1-4رجوع شود به پیوست 1 

 



1 
 

 

 در هاالس این طی هاپیشرفت این نتایج که است کرده تجربه را چشمگیری هایپیشرفت آن، فعاالن تالش
 .است مشاهده قابل کامال جامعه، دسترس در و کیفیت با متنوع، خدمات ارائه قالب

 سبک محیط خاص شرایط درک با اند کرده تالش هاسال این طی نیز حاکمیتی ناظر نهادهای این بر عالوه
 خدمات متداو زمینه الکترونیکی، پرداخت خدمات کاربران البته و گذارانسرمایه صرفه و صالح رعایت و کار و
 .آورند فراهم خدمات این به را مردم بیشتر چه هر اعتماد و

 و رونیکیالکت پرداخت خدمات دهنده ارائه هایشرکت فعالیت شرایط مستمر پایش با نیز شاپرک میان این در
 رائها خدمات سطح ارتقای و رشد زمینه ضوابط، این اجرای حسن بر نظارت و خدمات این ارائه ضوابط تعیین
 .آورد فراهم را جامعه به شده

 ارتباط و گذاریسرمایه ارزیابی، معرض در ایران الکترونیکی پرداخت حوزه برجام، اجرای با که اکنون
 نمایان پیش از بیش هانظارت و هاتالش این ضرورت و اهمیت است، گرفته قرار المللیبین معتبر هایشرکت

 است، لیالملبین استانداردهای با منطبق زیادی حدود تا که ضوابطی به استناد با توانمی که چرا است شده
 رونیکیالکت پرداخت حوزه فعاالن با افزاهم همکاری برای را المللیبین هایطرف بیشتر تعامل و اعتماد زمینه
 .آورد فراهم ایران

 امنیت و کیفیت افزایش و خدمات سطح رشد به تواندمی روپیش سال در رویکرد این تقویت و ادامه شک بدون
 شنیرو اندازچشم و آرامش اطمینان، با بتوانند حوزه این فعاالن تا شود منجر الکترونیکی پرداخت حوزه در

 .کنند فکر خدمات تنوع و گسترش و المللیبین هایطرف با همکاری گذاری،سرمایه به نسبت

 

 

 قادری محسن

 مدیرعامل

  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .1
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست

گیری ابعاد 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 نموده شاخص مختلف فعالیت آن به وسیله

و در جهت تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به 
 هگیری و پایش مستمر ماهانهای خاص هر بخش تدوین و مورد اندازهابعاد مختلف نظارتی این شرکت، شاخص

های شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"های این بولتن در سه بخش قرار خواهد گرفت. شاخص
 شود. بندی میطبقه "های بازارشاخص"و نیز  "عملکرد ماهانه شاپرک

                                                 

 
 1-1-4رجوع شود به پیوست 1 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاههای عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یکشاخص .2
ها شاخص اند. اینت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شدههای مختلفی جهت پایش وضعیدر این بولتن شاخص

 اند:بندی شدهدر سه بخش زیر تقسیم
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 ماه بهمنهای عملکردی شاخص 
 های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی شاخص 

شده  های معرفیشاخصاند. کلیه گیری معرفی و محاسبه گردیدههای مختلفی برای اندازهدر هر بخش شاخص
 شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است. یک نگاه ارائه در 1-3در این بولتن در جدول 

4 
 

 

 یک نگاه های اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک درشاخص  1-3دول ج 
 رنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه گذشتهرنگ 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 حس شده  دست در آمار آخرین به نسبت*
 درصد 67/76 پذیری شبکهدسترس  (4931 شهریور)* نقدینگی از سهم

 درصد 68/77 پذیری شاپرکدسترس  11/85 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش

 3/81 درصد نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
 های معوقتراکنش 
 درصد 128/1 هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش 

 سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی
 (GDPبه تولید ناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -4939)زمستان *
 *111/22 درصد

 نفوذ جغرافیایی 
 سال کشور 15سرانه ابزارهای پذیرش به ازای افراد باالی  
 1/1688 کل ابزارها 

 1/1682 کارتخوان فروشگاهی   
 1/11113 ابزار پذیرش موبایلی  1371عملکردی شاپرک در بهمن ماه های شاخص -2

 1/11127 ابزار پذیرش اینترنتی  آمار عملکردی
 سال کشور 15هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش  عدد 141،154،931 های شاپرکتعداد تراکنش

 18/15 کل ابزارها  میلیون ریال 913،911،113 های شاپرکارزش تراکنش

 12/17 کارتخوان فروشگاهی  هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
 2/11 ابزار پذیرش موبایلی  درصد 5 رشد اسمی ماهانه بهمن نسبت به دی

 1/85 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 66/6 رشد حقیقی ماهانه بهمن نسبت به  دی
 نسبت دهکی  درصد 8/62   39نسبت به دی 31رشد اسمی بهمن 

  درصد -71/2 39نسبت به بهمن  31رشد حقیقی بهمن 
  هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش 11111/11 نسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنشها

    درصد 5/3 ابزار پذیرش اینترنتی
 های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در شاخص -3  درصد 11/11 ابزار پذیرش موبایلی

  درصد 17/52 کارتخوان فروشگاهی 1371بهمن ماه 
 های بازارشرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش  سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک

باالترین سهم مبلغی   درصد 38/76 خرید کاال و خدمات
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 31/61 پرداخت ملتبه 
  درصد 78/2 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

باالترین سهم تعدادی   سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 21/87 به پرداخت ملت
  درصد 18/75 خرید کاال و خدمات

 باالترین سهم مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرش  درصد 12/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

 درصد 78/86 به پرداخت ملت ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 83/6 گیریمانده

 درصد 77/17 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی

 درصد76/33 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 72/55 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش

 درصد 68/77 اهتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش
 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش 
 درصد 11/51 تجارت الکترونیک پارسیان ابزار پذیرش اینترنتی 

 درصد  18/81 آسان پرداخت پرشین ابزار پذیرش موبایلی   هااز خطاهای رخ داده در تراکنش سهم هریک

 درصد 7/25 به پرداخت ملت کارتخوان فروشگاهی  درصد 2 خطای پذیرندگی

 (HHI) هیرشمن  -هرفیندالشاخص   درصد 15/2 خطای شاپرکی
 5/411,2 ابزار پذیرش اینترنتی  درصد 12/18 خطای صادرکنندگی

 9/592,3 ابزار پذیرش موبایلی   درصد 3/51 خطای کاربری

 درصد 8/1 خطای کسب و کار
 4/229,3 کارتخوان فروشگاهی 

 های فروشگاهیباالترین میزان شاخص اثر بخشی کارتخوان
 39,4 شرکت به پرداخت ملت
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .3
ی و های مختلفی معرفشاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخصدر این بخش جایگاه 

های شاپرک به نقدینگی اشاره نمود و با توان به نسبت ارزش تراکنششوند که از جمله آن میمحاسبه می
رات رفتاری تغییتوان میمقایسه روند آن با روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، 

افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. محاسبه سهم ارزش 
نیز نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی  GDPهای الکترونیکی شاپرک از کل پرداخت

 خواهد بود. 

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

 های شماره پیشین بولتن تکرار شده است.نیز آمار تولید ناخالص داخلی فصلی، مجددا شاخص
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 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش .3.1
دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در ن شاخص نشان میای

، 3های شاپرک به نقدینگیتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش
 شود.گیرد، محاسبه میکه به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 1درصدی از نقدینگی

 اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است. 1-1در جدول 

 1191در سال  ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال(
ارزش تراکنش های شاپرک 

 )میلیون ریال(
های شاپرک نسبت ارزش تراکنش

 به نقدینگی

 44117 411،141،443 4،114،113،455 فروردین

 154317 114،111،133 1،551،145،155 اردیبهشت

 154137 134،594،491 1،144،441،155 خرداد

 94447 151،319،551 1،131،449،955 تیر

 154147 141،134،141 1،151،555،555 مرداد

 154117 931،191،441 1،434،155،555 شهریور

 

درصد از کل نقدینگی بوده  11415های شاپرک شود در شهریور ماه ارزش تراکنشهمانطور که مالحظه می
درصد آن به صورت  4415حدود های در حال گردش در اقتصاد ملی، است. این بدان مفهوم است که از کل پول
 ه است. الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شد

های شاپرک به نقدینگی بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 ( می باشد.1191مورد بررسی )از فروردین تا شهریور ماه 

                                                 

 
 1-3-4به پیوست  رجوع شود 3 
بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت.  3-3-4به پیوست  رجوع شود 1 

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
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بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت.  3-3-4به پیوست  رجوع شود 1 

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
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 1191تا  1193های در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال
 ده است.ترسیم ش

 
 1191تا  1193های های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه در سالمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-1شکل 

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

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

میلیون ریالی در  155الزم 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  1191فروردین  35های شاپرکی و ابالغ آن در تراکنش

نسبت به  1191نقدینگی در شش ماه نخست سال  های شاپرک بهبخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش
 قابل توجیه است.  1191مدت مشابه سال 
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 نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی .3.1.1
جامعه وجود  1باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصاین شاخص درصدی از نقدینگی می

اطالعات مربوط به این شاخص  3-1در جدول . 1گیردجام میها از طریق آنها به صورت نقدی اندارد و پرداخت
 ارائه شده است.

 1191مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی در سال  3-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات در 
 شخاصدست ا

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات 
 اص به نقدینگی خدر دست اش

 14117 151،519،455 4،114،113،455 فروردین

 14437 394،114،455 1،551،145،155 اردیبهشت

 14417 394،111،155 1،144،441،155 خرداد

 14417 154،191،155 1،131،449،955 تیر

 14117 151،455،555 1،151،555،555 مرداد

 14117 154،155،555 1،434،155،555 شهریور

 

درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در دست  1141شود که در شهریور ماه تنها مالحظه می
اشخاص بوده است و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را در مدت 

 مورد بررسی داشته است.

                                                 

 
 در بخش "مروری بر آمارهای پرداخت الکترونیک و استفاده از وجه نقد"بر اساس گزارش منتشر شده در بانک مرکزی ج.ا.ا. با عنوان   1

 ست اشخاص به عنوان شاخص پرداخت نقدی معرفی شده است.ها، حجم اسکناس و مسکوکات در دنشریات و پژوهش
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سا یآمارها. 1-3-4به پیوست  رجوع شود 2

 .استخراج شده است یاقتصاد یمارهاآ دهیگز یهاگزارش
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های شاپرکی و اسکناس و مسکوکات یسه نسبت ارزش تراکنشمقا .3.1.2
 در دست اشخاص به نقدینگی

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

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

 
 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگینسبت ارزش تراکنش مقایسه  3-1شکل  

 

نمودار فوق مبین آن است که روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی 
 1193درصد در فروردین  4144( به طور کلی صعودی بوده است و از 1191تا شهریور ماه  1193)ابتدای سال 

اسکناس و مسکوکات به افزایش یافته است. این در حالی است که درصد  1191درصد در شهریور  11415به 
درصد رسیده است. به عبارت  1141درصد به  5444نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از 

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

درصد کاهش واحد  143بیشتر از  ،ماه امسال نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن شهریوراز نقدینگی در 
زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل  داشته باشد.این روند همچنان ادامه رسد به نظر میدهد و را نشان می

قدینگی، بوده و باعث شده برای تامین نبازه زمانی اخیر ی نقدینگی در اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم ساز

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

935
1

935
3

935
1

935
1

935
1

935
4

935
4

935
1

935
9

931
5

931
1

931
3

915
1

915
3

915
1

915
1

915
1

915
4

915
4

915
1

915
9

911
5

911
1

911
3

915
1

915
3

915
1

915
1

915
1

915
4

نسبت ارزش تراکنشهای شاپرکی به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
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و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کاالها  پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود
 شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.با گسترش زیرساختهای الزم توسط و خدمات مورد تقاضا، 

 در طول زمان GDPهای شاپرک و ش تراکنشقیاس ارز .3.2
های صورت گرفته در آن دوره در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت

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

ت رکودی وضعیاز قبیل تورم، نرخ بهره،  یعواملشاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، چرا که 
اثرگذار  هجامعآحاد مصرفی عادات و رفتار بسیاری از عوامل دیگر بر تقاضا،  و یسیاسو رونق در اقتصاد، اوضاع 

رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کاالها و خدمات، انتظار بر آن است که  اقتصاداست. به عنوان مثال در یک 
 ها چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. پرداخت

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

های شبکه های جاری و ارزش تراکنشبه قیمت پایه بر حسب قیمت 4در نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی
  4به صورت فصلی نشان داده شده است. 1191لغایت انتهای سال  1193ابتدای سال  شاپرک از

                                                 

 
 .1-3-4رجوع شود به پیوست  4
های منتشره ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارشآمار تولید  4

 بوده است. 1191بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 
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 .1-3-4رجوع شود به پیوست  4
های منتشره ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگرهای اقتصادی اخذ شده است. در گزارشآمار تولید  4

 بوده است. 1191بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان 
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 های شاپرکو ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  1-1شکل 

کاهش تولید . علیرغم باشدمی 1191حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال  فوقنمودار 
های شاپرک در همین مدت صعودی بوده است که ، روند ارزش تراکنش1191ناخالص ملی در فصل زمستان 

ها و نیز تقاضا و خریدهای نوروزی بوده که سبب شده این روند های پایان سال شرکتدلیل اصلی آن تسویه
ری های مختلف تجاها در سیکلشدت بیشتری بگیرد. نمودار فوق صرفا جهت مقایسه روند ارزش تراکنش

ت های شاپرک به نسبهای رکود و رونق اقتصادی( ترسیم شده است. علت باالتر رفتن ارزش تراکنش)دوره
تولید ناخالص داخلی، این است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش 

ه های شبکشود. اما در ارزش تراکنشی و نه واسط محاسبه میکاالی تولید شده، صرفا ارزش کاالهای نهای
پرداخت الکترونیک شاپرک بهای تمام انواع کاالها چه نهایی و چه واسط که به صورت الکترونیکی پرداخت 

اند، لحاظ شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتن بهای کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش گردیده
 ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ها ازتراکنش
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 GDP های الکترونیک کارتی بهنسبت ارزش پرداخت .3.3
های رکود و رونق اقتصادی را در محاسبات وارد نماید، محاسبه تواند دورههایی که مییکی دیگر از شاخص
است که  1و مقایسه روند آن در طول زمان GDPهای پرداخت الکترونیک شاپرک به نسبت ارزش تراکنش

آمار آن در جدول بعدی ارائه شده است. آخرین اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بر حسب 
بوده است که به دلیل عدم انتشار آمار جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. در  1191های جاری مربوط به زمستان قیمت

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

 GDPهای الکترونیک به نسبت ارزش پرداخت 1-1جدول 

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

ها به نسبت ارزش تراکنش
GDP 

 414517 3،154،594،555 1،311،135،139 1193بهار 

 414147 3،153،114،555 1،115،134،194 1193تابستان 

 444937 3،131،319،555 1،111،111،914 1193پاییز 

 114597 3،115،141،555 1،911،454،114 1193زمستان 

 414457 3،413،993،555 1،911،431،151 1191بهار 

 414497 1،554،114،555 3،349،391،514 1191تابستان

 144117 3،411،531،555 3،344،191،145 1191پاییز 

 *1154337 3،151،541،555 3،411،111،111 1191زمستان 

شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش 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 نمیکاالها، ارزش مبادالت کاالهای واسطه

 درصد شود. 155بیش از  GDPسبت آن به شود و ن GDPای، بیش از ارزش کاالهای واسطه
 

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

                                                 

 
 1191خرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آدر گزارش1 

 بوده است.
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 GDPها به نسبت ارزش تراکنش  1-1شکل 

دهد باشد. چرا که این نمودار نشان میدهنده عملکرد مثبت شبکه شاپرک میروند افزایشی این شاخص، نشان
در طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از مبادالت اقتصاد به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. نکته 

های که علت آن تسویه است GDPدرصدی ارزش مبادالت الکترونیکی از  115شایان توجه نسبت بالغ بر 
ها و نیز تقاضای باالی در فصل زمستان به دلیل خریدهای نوروزی در دو ماه بهمن پایان سال ادارات و شرکت

 و اسفند بوده است.
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 1334ماه بهمن  های عملکردی شاپرک درشاخص .4
گیرد. یمختلف مورد بررسی قرار مدر این قسمت فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد 

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

 در جهت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات صحیح اتخاذهای پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و سیاست
 شوند. 

فوذ میزان ن"و نیز  "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "آمار عملکردی شاپرک"این بخش خود به سه زیر بخش 
 های مختلفی ارائه شده است.تقسیم شده که در هر زیر بخش شاخص "جغرافیایی
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 آمار عملکردی شاپرک .4.1
های ک به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنشدر این بخش، عملکرد شاپر

هر یک از ابزارهای پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، 
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 های شاپرکتراکنش ارزشتعداد و  آمار .4.1.1
به  مجموع مبالغ نزدیکمیلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با  14141بالغ بر  1191ماه بهمن  در

مجموع درصدی در تعداد و  1و  3141هزار میلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته رشد  911
 ها داشته است. لغ تراکنشامب

 شاپرک هایمقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1334 دی نوع

 14317 141،154،931 111،511،351 تعداد تراکنش

    لغ تراکنش امبمجموع 
 )میلیون ریال(

141،151،511 913،911،113 14557 

 مقایسه شده است. 1191بهمن و  1191بهمن  ها دردر جدول زیر آمار تراکنش

 1191های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال مقایسه آمار تراکنش 3-1جدول 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1333بهمن   نوع

 314317 141،154،931 451،111،145 تعداد تراکنش

 لغ تراکنشامبمجموع  
 میلیون ریال()

191،194،13141 913،911،113 14437 
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به نسبت 1191ماه سال بهمن  هایلغ تراکنشامبمجموع دهد آمار تعداد و نشان می قبلهمانطور که جدول 
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  4341و  31431ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 

 باشد.بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می

 های شاپرکیرشد حقیقی ارزش تراکنش .4.1.2
نند. به این کهای قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میدر اقتصاد برای تحلیل

های اشتباه و انحراف در زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم 9مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
تر برای بیان رشد ارزش تصمیم گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب

 .باشدو تورم زدایی شده می 15ها، بیان آن به صورت رشد حقیقیتراکنش

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 ارزش تراکنشها
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1334 دی

 17 913،911،113 141،151،511 ارزش اسمی تراکنش ها

 44447 1،511،19541 1،411،41149 ارزش حقیقی تراکنش ها 

کاالها و خدمات شاخص کل بهای 
 31344 31141 *54317 ( CPI) مصرفی

ار باشد )مرجع آم*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،  4444ها نسبت به ماه گذشته افزایش دهد ارزش حقیقی تراکنشنشان می فوقجدول 
را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. به عبارت دیگر با  1این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 

 4444درصد به صورت اسمی به  1های شاپرک در مدت مورد بررسی از سازی اثر تورم، ارزش تراکنشخالص

                                                 

 
 .1-3-4 به پیوست  رجوع شود 9

به صورت  1195به قیمت سال پایه   (CPI)برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی. 4-3-4به پیوست  رجوع شود 15
  اخذ شده است. و از بخش آمارهای اقتصادیمرکزی ج.ا.ا.  ماهانه از سایت بانک
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 های شاپرکتراکنش ارزشتعداد و  آمار .4.1.1
به  مجموع مبالغ نزدیکمیلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با  14141بالغ بر  1191ماه بهمن  در

مجموع درصدی در تعداد و  1و  3141هزار میلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته رشد  911
 ها داشته است. لغ تراکنشامب

 شاپرک هایمقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1334 دی نوع

 14317 141،154،931 111،511،351 تعداد تراکنش

    لغ تراکنش امبمجموع 
 )میلیون ریال(

141،151،511 913،911،113 14557 

 مقایسه شده است. 1191بهمن و  1191بهمن  ها دردر جدول زیر آمار تراکنش

 1191های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال مقایسه آمار تراکنش 3-1جدول 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1333بهمن   نوع

 314317 141،154،931 451،111،145 تعداد تراکنش

 لغ تراکنشامبمجموع  
 میلیون ریال()

191،194،13141 913،911،113 14437 
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به نسبت 1191ماه سال بهمن  هایلغ تراکنشامبمجموع دهد آمار تعداد و نشان می قبلهمانطور که جدول 
درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  4341و  31431ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 

 باشد.بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می

 های شاپرکیرشد حقیقی ارزش تراکنش .4.1.2
نند. به این کهای قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میدر اقتصاد برای تحلیل

های اشتباه و انحراف در زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم 9مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
تر برای بیان رشد ارزش تصمیم گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسب

 .باشدو تورم زدایی شده می 15ها، بیان آن به صورت رشد حقیقیتراکنش

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 1-1جدول 

 ارزش تراکنشها
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1334 دی

 17 913،911،113 141،151،511 ارزش اسمی تراکنش ها

 44447 1،511،19541 1،411،41149 ارزش حقیقی تراکنش ها 

کاالها و خدمات شاخص کل بهای 
 31344 31141 *54317 ( CPI) مصرفی

ار باشد )مرجع آم*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،  4444ها نسبت به ماه گذشته افزایش دهد ارزش حقیقی تراکنشنشان می فوقجدول 
را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. به عبارت دیگر با  1این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 

 4444درصد به صورت اسمی به  1های شاپرک در مدت مورد بررسی از سازی اثر تورم، ارزش تراکنشخالص

                                                 

 
 .1-3-4 به پیوست  رجوع شود 9

به صورت  1195به قیمت سال پایه   (CPI)برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی. 4-3-4به پیوست  رجوع شود 15
  اخذ شده است. و از بخش آمارهای اقتصادیمرکزی ج.ا.ا.  ماهانه از سایت بانک
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ورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در این مدت درصد به صورت حقیقی و ت
 حاکی از آن است که در ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آمارحکایت دارد. 

درصد  3145نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش گذشتهها نسبت به ماه عمومی قیمتسطح ماه بهمن 
 است.  بوده

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1191با ماه مشابه سال  1191ماه بهمن  هایدر صورت مقایسه ارزش تراکنش
ر این شود. آمادلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه می

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 1-1جدول 

 ارزش تراکنشها   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 1334بهمن   1333بهمن  

 14437 913،911،11141 191،194،13141 ارزش اسمی تراکنش ها 

 34957- 1،511،19541 1،141،49143 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 31141 31141 *14147 (CPIمصرفی )

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

 

 1191 ماهبهمن  های شاپرک را بینفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنش جدول
درصد به صورت اسمی به  1443سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 1191و 
قم فاوت این دو ردرصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه ت -943

مار ها انعکاس یافته است. لذا آها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنشناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 1191ها نسبت به ماه مشابه سال بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

کاالها و بهای کل شاخص ست که این موضوع تایید شده و حاکی از آن ا ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته بهمن  واحد رسیده است. این شاخص در 31141جاری به سالماه بهمن  در یمصرفخدمات 
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رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  31141ل معاد
دی ماه  این نرخ در است. درصد رسیده 1414جاری به  سال ماهبهمن  ، درگیردمشابه سال قبل را در نظر می

های دولت مبنی . لذا بر اساس سیاستبوده استدرصد  54415در آبان ماه  و درصد 149آذر ماه  درصد،  1449
 .نقطه کاسته شده استبهدرصد از نرخ تورم نقطه 4945نزدیک به  طی یک ماه،بر کاهش نرخ تورم، 

 31431بیانگر آن است که با رشد  1191ماه بهمن  ماه سال جاری نسبت بهبهمن  درها نشلذا نتایج آمار تراک
درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی  943ها به طور حقیقی افت ها، ارزش تراکنشدرصدی تعداد تراکنش

برای انجام  وسطبه طور مت ها، تراکنش1191سال بهمن  ها نسبت بهاز آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
تری، انجام گرفته است؛ این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف پرداخت بهای کاالهای به نسبت کم ارزش

 میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات، قابل توجیه است. 155مبلغی 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش .4.1.3
مات پرداخت الکترونیک کارت، تعداد ابزارهای پذیرش است. این یکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خد

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

شاخصی برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا 
بهمن  و نیز 1191ماه  دیماه سال جاری در قیاس با بهمن  در 11دارتعداد هر یک از ابزارهای پذیرش تراکنش

 ارائه شده است. صفحه بعددر جدول  1191ماه سال 
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ورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در این مدت درصد به صورت حقیقی و ت
 حاکی از آن است که در ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آمارحکایت دارد. 

درصد  3145نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش گذشتهها نسبت به ماه عمومی قیمتسطح ماه بهمن 
 است.  بوده

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1191با ماه مشابه سال  1191ماه بهمن  هایدر صورت مقایسه ارزش تراکنش
ر این شود. آمادلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف مقادیر حقیقی و اسمی قابل توجه می

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.

 های شبکه شاپرکمقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش 1-1جدول 

 ارزش تراکنشها   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 1334بهمن   1333بهمن  

 14437 913،911،11141 191،194،13141 ارزش اسمی تراکنش ها 

 34957- 1،511،19541 1،141،49143 ارزش حقیقی تراکنش ها

شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
 31141 31141 *14147 (CPIمصرفی )

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

 

 1191 ماهبهمن  های شاپرک را بینفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی( ارزش تراکنش جدول
درصد به صورت اسمی به  1443سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 1191و 
قم فاوت این دو ردرصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت دیگر مابه ت -943

مار ها انعکاس یافته است. لذا آها بوده است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنشناشی از افزایش قیمت
 افزایش داشته است. 1191ها نسبت به ماه مشابه سال بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

کاالها و بهای کل شاخص ست که این موضوع تایید شده و حاکی از آن ا ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته بهمن  واحد رسیده است. این شاخص در 31141جاری به سالماه بهمن  در یمصرفخدمات 
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رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  31141ل معاد
دی ماه  این نرخ در است. درصد رسیده 1414جاری به  سال ماهبهمن  ، درگیردمشابه سال قبل را در نظر می

های دولت مبنی . لذا بر اساس سیاستبوده استدرصد  54415در آبان ماه  و درصد 149آذر ماه  درصد،  1449
 .نقطه کاسته شده استبهدرصد از نرخ تورم نقطه 4945نزدیک به  طی یک ماه،بر کاهش نرخ تورم، 

 31431بیانگر آن است که با رشد  1191ماه بهمن  ماه سال جاری نسبت بهبهمن  درها نشلذا نتایج آمار تراک
درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی  943ها به طور حقیقی افت ها، ارزش تراکنشدرصدی تعداد تراکنش

برای انجام  وسطبه طور مت ها، تراکنش1191سال بهمن  ها نسبت بهاز آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
تری، انجام گرفته است؛ این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف پرداخت بهای کاالهای به نسبت کم ارزش

 میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات، قابل توجیه است. 155مبلغی 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش .4.1.3
مات پرداخت الکترونیک کارت، تعداد ابزارهای پذیرش است. این یکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خد

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

شاخصی برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا 
بهمن  و نیز 1191ماه  دیماه سال جاری در قیاس با بهمن  در 11دارتعداد هر یک از ابزارهای پذیرش تراکنش

 ارائه شده است. صفحه بعددر جدول  1191ماه سال 
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 مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطه 1-1جدول 

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

 رشد 1334بهمن  1333بهمن  رشد 1334بهمن  1334 دی

 114497 14،444 11،999 14417 14،444 14،531 ابزار پذیرش اینترنتی

 44147- 1،455 1،114 494117 1،455 1،551 ابزار پذیرش موبایلی 

 194147 1،134،111 1،431،111 34197 1،134،111 1،311،515 کارتخوان فروشگاهی

 194117 1،111،113 1،413،144 34417 1،111،113 1،311،541 مجموع ابزارها

 

ایسه باشد. در مقمیماه دی نسبت به بهمن  ابزارهای پذیرش در ماه ی تمامبیانگر رشد ماهانه تعداد 1-1جدول 
ماه سال گذشته با وجود رشد قابل قبول در سایر ابزارهای بهمن  نسبت به 1191ماه بهمن  نقطه به نقطه

ها به اعمال محدودیتدرصدی مواجه شده است که با توجه  1444پذیرش، ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 
از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. این  1191( در مهر ماه USSDبرای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی )

 میزان کاهش در ابزار پذیرش موبایلی قابل توجیه است.

دار  بیشترین رشد ماهانه متعلق به ابزار پذیرش موبایلی بوده و بیشترین رشد در بین ابزارهای پذیرش تراکنش
 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  4499 حدود ن ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرکسهم تعداد ای 1191ماه بهمن  است که در

 صفحه بعد ارائه شده است.بوده است. این آمار در جدول 
  

31 
 

 

 1191بهمن  و دیمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از کل ابزارهای بازار در  4-1جدول 

 ابزار پذیرش
 1334بهمن   1334دی

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 541147 14،444 54117 14،531 ابزار پذیرش اینترنتی

 545197 1،455 545317 1،551 ابزار پذیرش موبایلی 

 9941417 1،134،111 9941917 1،311،515 کارتخوان فروشگاهی

 1557 1،111،113 1557 1،311،541 مجموع ابزارها

 53145کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار 
 شته است.کاهش دادرصدی 

 

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش .4.1.4
زیر نشان داده شده  های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در نمودارسهم تراکنش

درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در  59413است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
های بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه

 اند.بعدی قرار گرفته

 

  1191بهمنها در پذیرش از تعداد تراکنش سهم هریک از ابزارهای 1-1شکل 

ابزار پذیرش 
اینترنتی

1.157

ابزار پذیرش 
موبایلی
11.117

کارتخوان  
فروشگاهی

13.597
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 مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطه 1-1جدول 

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

 رشد 1334بهمن  1333بهمن  رشد 1334بهمن  1334 دی

 114497 14،444 11،999 14417 14،444 14،531 ابزار پذیرش اینترنتی

 44147- 1،455 1،114 494117 1،455 1،551 ابزار پذیرش موبایلی 

 194147 1،134،111 1،431،111 34197 1،134،111 1،311،515 کارتخوان فروشگاهی

 194117 1،111،113 1،413،144 34417 1،111،113 1،311،541 مجموع ابزارها

 

ایسه باشد. در مقمیماه دی نسبت به بهمن  ابزارهای پذیرش در ماه ی تمامبیانگر رشد ماهانه تعداد 1-1جدول 
ماه سال گذشته با وجود رشد قابل قبول در سایر ابزارهای بهمن  نسبت به 1191ماه بهمن  نقطه به نقطه

ها به اعمال محدودیتدرصدی مواجه شده است که با توجه  1444پذیرش، ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 
از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. این  1191( در مهر ماه USSDبرای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی )

 میزان کاهش در ابزار پذیرش موبایلی قابل توجیه است.

دار  بیشترین رشد ماهانه متعلق به ابزار پذیرش موبایلی بوده و بیشترین رشد در بین ابزارهای پذیرش تراکنش
 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  4499 حدود ن ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرکسهم تعداد ای 1191ماه بهمن  است که در

 صفحه بعد ارائه شده است.بوده است. این آمار در جدول 
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 1191بهمن  و دیمقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش از کل ابزارهای بازار در  4-1جدول 

 ابزار پذیرش
 1334بهمن   1334دی

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 541147 14،444 54117 14،531 ابزار پذیرش اینترنتی

 545197 1،455 545317 1،551 ابزار پذیرش موبایلی 

 9941417 1،134،111 9941917 1،311،515 کارتخوان فروشگاهی

 1557 1،111،113 1557 1،311،541 مجموع ابزارها

 53145کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار 
 شته است.کاهش دادرصدی 

 

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش .4.1.4
زیر نشان داده شده  های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در نمودارسهم تراکنش

درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در  59413است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم 
های بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه

 اند.بعدی قرار گرفته

 

  1191بهمنها در پذیرش از تعداد تراکنش سهم هریک از ابزارهای 1-1شکل 

ابزار پذیرش 
اینترنتی

1.157

ابزار پذیرش 
موبایلی
11.117

کارتخوان  
فروشگاهی

13.597
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تعداد تراکنش به ازای هر ابزار نیز در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد 
لت عد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به عتراکنش به ازای هر ابزار با اختالف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و ب

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

 1191بهمن  زای هر یک از ابزارهای پذیرش درها به اتعداد تراکنش مقایسه شاخص 4-1جدول 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتراکنشتعداد  تعداد ابزارها ابزار پذیرش
 ابزار

  1،944441 11،141،151 14،444 ابزار پذیرش اینترنتی

  43،131494 131،314،111 1،455 ابزار پذیرش موبایلی 

  141441 414،519،114 1،134،111 کارتخوان فروشگاهی

  351451 141،154،931 1،111،113 مجموع ابزارها

اه مبهمن  های هر ابزار پذیرش، نمودارهای زیر برایبرای بررسی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
 ترسیم شده است. 1191 دیدر قیاس با ماه ماقبل آن یعنی  1191

  
 1191بهمن  و دیهای هر یک از ابزارهای پذیرش در مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 3-1شکل 
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شود که در بین ابزارهای پذیرش صرفا ابزار پذیرش موبایلی به طور همزمان با رشد در سهم مالحظه می
 تعدادی و مبلغی مواجه بوده است.

همن ب ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برایغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنشهمچنین نمودارهای بعدی ت
 دهند. را نشان می 1191ماه بهمن  و مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی 1191ماه 

  
 1191بهمن  و 1191بهمن  از ابزارهای پذیرش در های هر یکمقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 1-1شکل 

، هیچ یک از ابزارهای پذیرش به طور همزمان با نقطه به نقطهدر قیاس شود که مالحظه می 1-1نمودار از 
 اند. ها مواجه نبودهرشد در سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد .4.1.4
کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض  خدمات شبکه پرداخت الکترونیک

 شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی وگیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده
گیری تعدادی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 نشان داده شده است. 

مربوط به خدمت خرید کاال و بهمن  درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه 11494دهد که نمودار اول نشان می
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. خدمات بوده است و مانده
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تعداد تراکنش به ازای هر ابزار نیز در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد 
لت عد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به عتراکنش به ازای هر ابزار با اختالف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و ب

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

 1191بهمن  زای هر یک از ابزارهای پذیرش درها به اتعداد تراکنش مقایسه شاخص 4-1جدول 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتراکنشتعداد  تعداد ابزارها ابزار پذیرش
 ابزار

  1،944441 11،141،151 14،444 ابزار پذیرش اینترنتی

  43،131494 131،314،111 1،455 ابزار پذیرش موبایلی 

  141441 414،519،114 1،134،111 کارتخوان فروشگاهی

  351451 141،154،931 1،111،113 مجموع ابزارها

اه مبهمن  های هر ابزار پذیرش، نمودارهای زیر برایبرای بررسی تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
 ترسیم شده است. 1191 دیدر قیاس با ماه ماقبل آن یعنی  1191

  
 1191بهمن  و دیهای هر یک از ابزارهای پذیرش در مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 3-1شکل 
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شود که در بین ابزارهای پذیرش صرفا ابزار پذیرش موبایلی به طور همزمان با رشد در سهم مالحظه می
 تعدادی و مبلغی مواجه بوده است.

همن ب ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برایغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنشهمچنین نمودارهای بعدی ت
 دهند. را نشان می 1191ماه بهمن  و مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی 1191ماه 

  
 1191بهمن  و 1191بهمن  از ابزارهای پذیرش در های هر یکمقایسه نسبت مبلغی و تعدادی تراکنش 1-1شکل 

، هیچ یک از ابزارهای پذیرش به طور همزمان با نقطه به نقطهدر قیاس شود که مالحظه می 1-1نمودار از 
 اند. ها مواجه نبودهرشد در سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد .4.1.4
کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض  خدمات شبکه پرداخت الکترونیک

 شوند. در دو نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغی وگیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده
گیری تعدادی هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده

 نشان داده شده است. 

مربوط به خدمت خرید کاال و بهمن  درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه 11494دهد که نمودار اول نشان می
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. خدمات بوده است و مانده
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  1191بهمن  ها درخدمات از مبلغ تراکنش سهم انواع 1-1شکل 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه  51441ماه بهمن  نمودار بعدی نیز بیان کننده آن است که در
درصدی داشته است. خدمت  5141شاپرک از نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 

 کمترین سهم از کل خدمات را داشته است.درصد سهم،  1144گیری نیز با مانده

 
  1191بهمن  سهم تعدادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در 1-1شکل 

اند. ترسیم شده 4-1و  4-1برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودارهای 
ت نسببه طور همزمان با رشد در سهم تعدادی و مبلغی خدمت خرید کاال و خدمات صرفا شود که مالحظه می

  مواجه بوده است. به ماه گذشته

پرداخت قبض و
ن خرید شارژ تلف

همراه
3.417

خرید کاال و 
خدمات
94.117

مانده گیری
4.117

پرداخت قبض
و خرید شارژ 
تلفن همراه

31.137

خرید کاال و 
خدمات
41.517
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 1191بهمن  و دیمبلغی و تعدادی انواع خدمات در  مقایسه نسبت  4-1شکل 

بررسی شده است. قیاس  1191ماه بهمن  این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی زیردر نمودار 
ماه سال جاری تنها سهم تعدادی خدمت خرید کاال و خدمات با بهمن  دهد که درنمودارهای زیر نشان می

سهم خدمت خرید  اهش داشته است. از لحاظ سهم مبلغیافزایش همراه بوده و سهم تعدادی دو خدمت دیگر ک
 درصدی داشته است. 4945کاال و خدمات کاهش 

 

  

 1191و  1191بهمن  مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی انواع خدمات در  4-1شکل 
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  1191بهمن  ها درخدمات از مبلغ تراکنش سهم انواع 1-1شکل 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه  51441ماه بهمن  نمودار بعدی نیز بیان کننده آن است که در
درصدی داشته است. خدمت  5141شاپرک از نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 

 کمترین سهم از کل خدمات را داشته است.درصد سهم،  1144گیری نیز با مانده

 
  1191بهمن  سهم تعدادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در 1-1شکل 

اند. ترسیم شده 4-1و  4-1برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودارهای 
ت نسببه طور همزمان با رشد در سهم تعدادی و مبلغی خدمت خرید کاال و خدمات صرفا شود که مالحظه می

  مواجه بوده است. به ماه گذشته

پرداخت قبض و
ن خرید شارژ تلف
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 1191بهمن  و دیمبلغی و تعدادی انواع خدمات در  مقایسه نسبت  4-1شکل 

بررسی شده است. قیاس  1191ماه بهمن  این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی زیردر نمودار 
ماه سال جاری تنها سهم تعدادی خدمت خرید کاال و خدمات با بهمن  دهد که درنمودارهای زیر نشان می
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نقطه به گیری از کل خدمات در قیاس شود که سهم تعدادی خدمت ماندهمالحظه می 4-1بر اساس شکل 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور بانک مرکزی 1191بهمن  با ماه 1191بهمن  نقطه )ماه

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

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی .4.2
شود. شرکت های ارائه دهنده آن خدمت محسوب میترین اهداف شرکتهمواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام 
پذیری خدمات، های معوق و نیز در عدم دسترساهش در میزان خطاها، تراکنشک باشد.ها میصحیح پرداخت

باشد. می شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این مشکالتعاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می
 گردد.هایی برای سنجش این هدف ارائه میدر زیر شاخص

 هاهای موفق به کل تراکنشدرصد تراکنش .4.2.1
های شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای شبکه و افزایش نسبت ترین برنامهاصلی یکی از
 1اها در خطکارتی الکترونیک  در حال حاضر در شبکه پرداختباشد. ها میهای موفق از کل تراکنشتراکنش

سب و خطای ک و 11، خطای کاربری11، خطای شاپرکی11ی پذیرندگی، خطا13ی صادرکنندگیگروه اصلی خطا
های موفق و ناموفق )خطادار( کل اطالعات مربوط به تعداد تراکنش 1-1جدول  شوند.طبقه بندی می 14کار

درصدی  11413های موفق و درصدی تراکنش 43411دهد که حاکی از سهم شبکه شاپرک را نشان می
 باشد.می ماه سال جاریبهمن  خطاهای رخ داده در

  

                                                 

 
 . 3-1-1-4به پیوست  رجوع شود 13
 .1-1-1-4به پیوست  رجوع شود 11
 .4-1-1-4به پیوست  رجوع شود 11
 .1-1-1-4به پیوست  رجوع شود 11
 .4-1-1-4رجوع شود به پیوست  14

39 
 

 

 1191ها در بهمن های موفق و ناموفق از کل تراکنشتعداد و سهم تراکنش  1-1جدول 

 

 ها تراکنش در داده رخ آنالیز خطاهای .4.2.2
ع خطا در جدول انوآمار تعداد  هر یک از اها انواع مختلفی دارند که همانطور که ذکر گردید، خطاهای تراکنش

ارائه شده است. اطالعات جدول حاکی از باالتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای  1-9
باشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ا میهدرصدی از کل تراکنش 4141تعریف شده با سهم 

 باشد.ارتباطی نداشته و ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت می

 آنالیز خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی  9-1جدول 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 114437 141،154،931 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 54317 3،314،149 خطای پذیرندگی

 94117 95،591،145 خطای کاربری

 14417 14،115،414 خطای صادرکنندگی

 54317 3،114،119 خطای شاپرکی

 54547 114،314 کسب و کار

 1557 911،453،111 تعداد کل تراکنش ها تعداد کل

 به تصویر کشیده شده است. 1-1در نمودار   9-1اطالعات جدول  

 سهم تعداد  نوع تراکنش

 114437 141،154،931 تراکنش های موفق

 114117 113،191،133 تراکنش های ناموفق و خطادار

 7155 911،453،111 هاتعداد کل تراکنش
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 های موفق از کل های ناموفق و تراکنشسهم هر یک از انواع تراکنش 1-1شکل 

 

 دهد.را نشان می خطادار هاینمودار زیر نیز سهم انواع خطاها از کل تراکنش

 
 سهم هر یک از انواع خطا 9-1شکل 

تراکنش های 
موفق
11.437

خطای 
پذیرندگی

5.317

خطای کاربری
9.117

خطای 
یصادرکنندگ

1.417

خطای 
شاپرکی

5.317 کسب و کار
5.547

خطای پذیرندگی
3.557

خطای کاربری
15.157

یخطای صادرکنندگ
11.537

خطای شاپرکی
3.117

کسب و کار
5.157

11 
 

 

 های موفق را درهای ناموفق و نیز تراکنشتغییرات هر یک از انواع تراکنش 15-1 اطالعات مندرج در جدول
 دهد. را نشان می 1191 دیماه سال جاری نسبت به ماه بهمن 

 1191بهمن  و دیها و خطاها در مقایسه تعداد انواع تراکنش  15-1جدول 

 درصد تغییرات 1334تعداد بهمن  1334تعداد دی  انواع خطانوع تراکنش و 

 ناموفق

 14197- 3،314،149 3،141،191 خطای پذیرندگی

 14417 95،591،145 13،111،913 خطای کاربری

 314147- 14،115،414 31،131،194 صادرکنندگیخطای 

 444117- 3،114،119 4،393،311 خطای شاپرکی

 344117- 114،314 414،911 کسب و کار

 14917- 113،191،133 114،449،339 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 14317 141،154،931 111،511،351 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 14317 911،453،111 911،133،113 ها تعداد کل تراکنش

 

نسبت به ماه کاربری شود که تمام انواع خطا به استثنای خطای مالحظه می 15-1 جدول بر اساس اطالعات
باشد که لزوم آمورش و لذا همچنان عمده ترین دلیل بروز خطاها از نوع کاربری می اند.داشته کاهشگذشته 

 نماید.تاکید میفرهنگسازی در این زمینه را 

 خدمات حس شده پذیریدسترس .4.2.3
یکی از دالیل وجودی شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام 

ف پذیری خدمات تعریتراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
پرک را های موفق سیستمی سوئیچ شاکل شبکه یا تراکنشهای موفق سیستمی شده است که سهم تراکنش

ارائه شده  زیرپذیری خدمات در جدول کند. اطالعات مربوط شاخص دسترسها محاسبه میاز کل تراکنش
 است. 
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 نیک کارتیخدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترو حس شده پذیریدسترس 11-1جدول 

 های موفقتراکنش

 1334بهمن  1334دی  1333بهمن 

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

 پذیریدسترس
 حس شده

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

پذیری دسترس
 حس شده

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

 یپذیردسترس
 حس شده

های موفق تراکنش
 14سیستمی کل شبکه

419،314،131 944197 935،114،111 944117 941،451،391 944447 

های موفق تراکنش
 سیستمی شاپرکی11

115،515،111 994947 914،115،191 9943147 911،311،491 9944137 

 - 911،453،111 - 911،133،113 - 115،111،541 تعداد کل تراکنش

 1191ماه سال بهمن  درصدی خدمات شرکت شاپرک در 41499آمار این جدول حاکی از در دسترس بودن 
  .داشته استدرصدی  345کاهش  1191و نسبت به بهمن درصدی  1345دی ماه بهبود بوده که نسبت به 

 

 های معوق رخ داده در شبکهآنالیز تراکنش .4.2.4
رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی و روند آن در طول زمان،  19های معوقشاخص میزان تراکنش

 بایستکیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا می هایی است که بریکی از شاخص
یر این شاخص ها روندی کاهشی داشته باشد. جدول زیر مقادهای معوق به کل تراکنشنسبت تعداد تراکنش
 را ارائه نموده است.

  

                                                 

 
 .4-1-1-4پیوست رجوع شود به  14 

 .9-1-1-4رجوع شود به پیوست  11
 .1-1-1-4 رجوع شود به پیوست  19 

11 
 

 

  1191بهمن  و دیدرصد تراکنش های معوق رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در   13-1جدول 

 درصد تغییرات 1334بهمن   1334 دی های معوقتراکنش

 61216 319،441 354،111 های معوقتراکنش تعداد

 41236 141،154،931 111،511،351 هاکل تراکنش تعداد

های معوق به تراکنش نسبت تعداد
 - 4142516 4142416 کل تراکنش ها

ماه افزایش  دیماه نسبت به بهمن  های معوق درتعداد تراکنششود مالحظه می 13-1در جدول همانطور که 
ماه  یدبه نسبت  نیز هادرصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش 3144

 درصدی داشته است. 555145افزایش 

 نفوذ جغرافیایی .4.3
های آن در کل کشور و در نفوذ جغرافیایی بیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزارهای پذیرش و تراکنششاخص 

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

 انه ابزارهای پذیرش(ضریب نفوذ جغرافیایی ابزار پذیرش )سر .4.3.1
 35سال 11جدول زیر آمار تعداد کل هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای افراد باالی 

دهد. همانطور که مشخص است سرانه کل ابزارهای کننده خدمات کارت در کل کشور را ارائه میمصرف
سال در کشور،  11فرد باالی  15،555ازای هر  دهد بهبوده است که نشان می 541145 ماهبهمن  پذیرش در

، 545414 آبان به ترتیب و آذر دی، هایابزار پذیرش شبکه شاپرک وجود دارد. این شاخص برای ماه 411
سبت ماه نبهمن  بوده است که مقایسه این اعداد مبین رشد تعداد سرانه ابزار پذیرش در 31 545451 و 541945

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1195سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  11آمار جمعیت افراد باالی  35

 مد نظر قرار گرفته است. 95سال در سال  11، جمعیت افراد باالی 1191ل در سال سا 11برای جمعیت باالی 
 آذر و آبان دی، رجوع شود به بولتن اقتصادی شاپرک در ماه 31
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11 
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بیشترین تعداد سرانه این ابزارها متعلق به کارتخوان فروشگاهی با تعداد سرانه  باشد.های گذشته میبه ماه
 1نفر صرفا  155،555باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش موبایلی اختصاص دارد که به ازای هر می /4135

 ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد. 

 1191بهمن  در سال 11تعداد سرانه ابزارهای پذیرش در کشور به ازای جمعیت باالی  11-1جدول 

 در کل کشور تعداد ذیرشپ ابزار
 سال در 18جمعیت باالی 

 کشور
 ضریب نفوذ جغرافیایی هر

 ابزار

 1،455 پذیرش موبایلی ابزار

14،111،149 

4144443 

 4144423 14،444 ابزار پذیرش اینترنتی

 414152 1،134،111 کارتخوان فروشگاهی

 414155 1،111،113 مجموع ابزارها

 

 های هر یک از ابزارهای پذیرش در کشورسرانه تراکنش .4.3.2
 های هر یک از اینهای هر یک از ابزارهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنشجدول بعدی آمار تعداد تراکنش

 دهد. ماه سال جاری ارائه میبهمن  سال مصرف کننده خدمات کارت را در 11ابزارها به ازای افراد باالی 

 1191بهمن  کل کشور در سال 11های هریک از ابزارهای پذیرش به ازای جمعیت باالی سرانه تعداد تراکنش  11-1جدول 

سال در  18باالی جمعیت  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 های هر ابزارسرانه تراکنش کشور

 131،314،111 ابزار پذیرش موبایلی

14،111،149 

2114 

 4158 11،141،151 ابزار پذیرش اینترنتی

 12146 414،519،114 کارتخوان فروشگاهی

 15118 141،154،931 کل ابزارها 

 

11 
 

 

 11411ماه سال جاری بهمن  سال، در 11مشخص است به ازای هر فرد باالی  11-1همانطور که از جدول 
مرتبه تراکنش به صورت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

بهمن  ها درسال بوده است. شاخص تعداد سرانه تراکنش 11تراکنش برای هر فرد باالی  14413فروشگاهی با 
آذر و آبان ماه به ازای ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با افزایش همراه بوده  دی، اه نسبت بهم

ت به ماه این ابزار نسب هایاست و علیرغم افزایش تعداد ابزار پذیرش اینترنتی، تعداد و تعداد سرانه تراکنش
 گذشته کاهش است.

 دار دراکنشتعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تر .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 های مختلف مورد بررسی قرار میاستان

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

جه واینترنتی و موبایلی هر استانی نیست و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد ت
های مختلف بررسی فروشگاهی در استان هایگیرد. در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوانقرار می

ییرات های مختلف و تغدار در استاناطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی تراکنش شود. می
 ارائه شده است. 11-1ماه( در جدول  دیسال جاری نسبت به ماه گذشته )بهمن  آن در ماه
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بیشترین تعداد سرانه این ابزارها متعلق به کارتخوان فروشگاهی با تعداد سرانه  باشد.های گذشته میبه ماه
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 ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد. 
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 414152 1،134،111 کارتخوان فروشگاهی
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 های هر یک از ابزارهای پذیرش در کشورسرانه تراکنش .4.3.2
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 11411ماه سال جاری بهمن  سال، در 11مشخص است به ازای هر فرد باالی  11-1همانطور که از جدول 
مرتبه تراکنش به صورت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

بهمن  ها درسال بوده است. شاخص تعداد سرانه تراکنش 11تراکنش برای هر فرد باالی  14413فروشگاهی با 
آذر و آبان ماه به ازای ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با افزایش همراه بوده  دی، اه نسبت بهم

ت به ماه این ابزار نسب هایاست و علیرغم افزایش تعداد ابزار پذیرش اینترنتی، تعداد و تعداد سرانه تراکنش
 گذشته کاهش است.

 دار دراکنشتعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تر .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 های مختلف مورد بررسی قرار میاستان

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

جه واینترنتی و موبایلی هر استانی نیست و صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بعدی مورد ت
های مختلف بررسی فروشگاهی در استان هایگیرد. در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوانقرار می

ییرات های مختلف و تغدار در استاناطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی تراکنش شود. می
 ارائه شده است. 11-1ماه( در جدول  دیسال جاری نسبت به ماه گذشته )بهمن  آن در ماه
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 هابه تفکیک استان 1191بهمن  ودار در ماه دی هی تراکنشتعداد کارتخوان فروشگا 11-1جدول 

 1334بهمن  1334دی  نام استان
تعداد کارتخوان 
دار فروشگاهی تراکنش

 جدید 
 درصد تغییرات

 34117 33،193 919،951 914،511 تهران

 14517 9،111 119،131 115،111 خراسان رضوی

 34317 4،114 115،391 131،114 اصفهان

 34157 4،111 319،941 311،114 فارس

 14517 1،414 191،491 195،511 خوزستان

 34437 1،141 353،514 194،191 مازندران

 34117 1،115 191،511 111،141 آذربایجان شرقی

 14347 1،311 111،119 111،141 گیالن

 34947 1،319 114،495 113،141 آذربایجان غربی

 34317 1،914 144،111 141،931 البرز

 34417 1،151 111،913 111،119 کرمان

 14317 1،154 115،141 154،911 هرمزگان

 14117 1،111 94،319 91،111 گلستان

 14457 3،414 44،194 41،411 کردستان

 34417 1،911 44،134 41،113 کرمانشاه

 34147 1،951 41،919 41،511 مرکزی

 34117 1،144 41،311 44،144 سیستان و بلوچستان

14 
 

 

 1334بهمن  1334دی  نام استان
تعداد کارتخوان 
دار فروشگاهی تراکنش

 جدید 
 درصد تغییرات

 14537 1،141 41،539 43،111 قم

 34117 1،441 11،141 11،511 یزد

 14347 1،419 11،143 11،151 زنجان

 34417 1،411 41،141 44،133 قزوین

 34117 1،141 41،511 41،411 بوشهر

 34597 1،134 41،491 41،141 لرستان

 14117 1،339 15،343 19،511 خراسان جنوبی

 14117 1،541 15،441 49،114 همدان

 14547 1،514 11،114 11،199 خراسان شمالی

 14417 914 19،951 11،914 اردبیل

 14137 419 15،415 15،591 چهارمحال و بختیاری

 14917 413 11،914 11،111 کهگیلویه و بویر احمد

 14317 113 14،414 14،111 سمنان

 14437 144 39،331 31،441 ایالم

 34197 159،541 1،134،111 1،311،515 کل کشور

 11-1*ادامه جدول 
 

 دیدار نسبت به ماه ها تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنششود در تمامی استانهمانطور که مالحظه می
جدید توسط  های فروشگاهیکند که یا کارتخوانافزایش داشته است و این امر این موضوع را تداعی می
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14 
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 11-1*ادامه جدول 
 

 دیدار نسبت به ماه ها تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنششود در تمامی استانهمانطور که مالحظه می
جدید توسط  های فروشگاهیکند که یا کارتخوانافزایش داشته است و این امر این موضوع را تداعی می
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ا گاهی بدون تراکنش، مجددهای فروشدر اختیار پذیرندگان قرار گرفته است و یا کارتخوان PSP33های شرکت
بر اساس اطالعات جدول قبل، نمودار زیر تعداد افزایش تعداد کارتخوان فروشگاهی  اند. مورد استفاده قرار گرفته

 دهد.ها را نشان میدار در هر یک از استانتراکنش

 
 ماه ماقبل نسبت به   1191بهمن  در دار در هر استانتغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  15-1شکل 

 

                                                 

 
 های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک کارتیشرکت33   
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ه ماه نسبت ببهمن  دار در ماهشود که بیشترین افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنشمالحظه می
 تعلق دارد. و اصفهان های تهران، خراسان رضویقبل، به ترتیب به استان

 دهد که مبین آن است کههای کشور را نشان میدار در استاننمودار زیر تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 تهران توزیع شده است. استانبیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی در 

 
 1191بهمن  در ر استانتعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در ه  11-1شکل 
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که متقاضی استفاده از خدمات پرداخت  31سال 11بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
الکترونیک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور اطالعات مربوط به تعداد سرانه این 

 است.ارائه شده  14-1های کشور، در جدول در هر یک از استانسال  11ابزار پذیرش به ازای افراد باالی 

 1191بهمن  ودی سال در  11ها به ازای افراد باالی دار به تفکیک استانتعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تراکنش  14-1جدول 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

 دیفروشگاهی در 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات بهمن فروشگاهی در

 54514 5454 54541 کردستان

 54511 5454 54541 گلستان

 54511 5415 54591 هرمزگان

 54511 5454 54549 زنجان

 54511 5454 54541 گیالن

 54511 5451 54513 خراسان جنوبی

 54511 5454 54511 خراسان شمالی

 54515 5454 54514 خوزستان

 54515 5454 54543 قم

 54515 5454 54545 خراسان رضوی

 54515 5454 54543 آذربایجان غربی

 54531 5451 54513 سیستان و بلوچستان

 54531 5454 54541 فارس

                                                 

 
آمار استخراج شده  یدر شبکه مل 1195نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها به تفکیک استانسال  11 یافراد باال تیآمار جمع31 

 .مد نظر قرار گرفته است 95سال در سال  11 یافراد باال تی، جمع1191سال در سال  11 یباال تیجمع یاست. برا
11 

 

 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

 دیفروشگاهی در 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات بهمن فروشگاهی در

 54531 5454 54541 کرمان

 54534 5454 54541 قزوین

 54534 5451 54515 مازندران

 54534 5451 54519 کرمانشاه

 54534 5454 54544 مرکزی

 54531 5415 54594 تهران

 54531 5454 54541 آذربایجان شرقی

 54531 5459 54593 البرز

 54533 5459 54511 اصفهان

 54531 5451 54511 بوشهر

 54531 5411 54151 یزد

 54531 5451 54514 لرستان

 54535 5454 54541 کهگیلویه و بویر احمد

 54514 5454 54544 ایالم

 54514 5454 54543 اردبیل

 54511 5454 54511 همدان

 54511 5451 54541 چهارمحال و بختیاری

 54513 5415 54594 سمنان

 14-1ادامه جدول *
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متقاضی استفاده از سال  11های مختلف را به ازای افراد باالی توزیع سررانه این ابزار در استان  13-1نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنششود که بیشترین تعداد سرانهدهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تهران تعلق داشته است.هرمزگان و سال به ترتیب به استان یزد،  11به ازای افراد باالی 

 
  1191بهمن  سال در 11دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  13-1شکل 

 ها بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهیشایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
اشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول را د سومدر آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه 

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

0.1053
0.0986
0.0985

0.0968
0.0936

0.0857
0.0843
0.0829
0.0818

0.0757
0.0741
0.0734
0.0731
0.0719
0.0709

0.0684
0.0676
0.0675
0.0672
0.0671
0.0666
0.0659
0.0659

0.0638
0.0625

0.0587
0.0586

0.0561
0.0500

0.0482
0.0432

یزد
هرمزگان

تهران
سمنان

البرز
اصفهان

خراسان جنوبی
بوشهر

مازندران
چهارمحال و بختیاری

قم
گلستان
قزوین

خراسان رضوی
زنجان

مرکزی
ایالم

کردستان
فارس
گیالن

آذربایجان شرقی
کهگیلویه و بویر احمد

کرمان
آذربایجان غربی

اردبیل
خوزستان

همدان
خراسان شمالی

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان

11 
 

 

 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 

یات برای انجام عمل ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلینمود همانطور که قبال ذکر شد، امکان استفاده از 
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
 ی و موبایلیابزارهای پذیرش اینترنتپذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد 

م شده ، در نمودار زیر ترسیها در سوییچ شاپرکثبت شده آنپذیرندگان  محل استقرار هایبه تفکیک استان
 است.

 
 1191بهمن  های کشور دری و موبایلی در استاننترنتیا تعداد ابزارهای پذیرش 11-1شکل 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

انسیستان و بلوچستاردبیلزنجانلرستانبوشهرهمدانسمنانکردستانکرمانشاهخراسان جنوبیگلستانمرکزیقزوینآذربایجان غربیکرمانهرمزگانیزدقمالبرزخوزستانمازندرانآذربایجان شرقیگیالنفارسخراسان رضویاصفهانتهران مدکهگیلویه و بویراحایالمچهارمحال و بختیاریخراسان شمالی

ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی



13 
 

 

متقاضی استفاده از سال  11های مختلف را به ازای افراد باالی توزیع سررانه این ابزار در استان  13-1نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنششود که بیشترین تعداد سرانهدهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تهران تعلق داشته است.هرمزگان و سال به ترتیب به استان یزد،  11به ازای افراد باالی 

 
  1191بهمن  سال در 11دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  13-1شکل 

 ها بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهیشایان توجه است که شهر تهران که با اختالف زیادی از سایر استان
اشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول را د سومدر آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه 

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

0.1053
0.0986
0.0985

0.0968
0.0936

0.0857
0.0843
0.0829
0.0818

0.0757
0.0741
0.0734
0.0731
0.0719
0.0709

0.0684
0.0676
0.0675
0.0672
0.0671
0.0666
0.0659
0.0659

0.0638
0.0625

0.0587
0.0586

0.0561
0.0500

0.0482
0.0432

یزد
هرمزگان

تهران
سمنان

البرز
اصفهان

خراسان جنوبی
بوشهر

مازندران
چهارمحال و بختیاری

قم
گلستان
قزوین

خراسان رضوی
زنجان

مرکزی
ایالم

کردستان
فارس
گیالن

آذربایجان شرقی
کهگیلویه و بویر احمد

کرمان
آذربایجان غربی

اردبیل
خوزستان

همدان
خراسان شمالی

کرمانشاه
لرستان

سیستان و بلوچستان

11 
 

 

 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 

یات برای انجام عمل ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلینمود همانطور که قبال ذکر شد، امکان استفاده از 
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
 ی و موبایلیابزارهای پذیرش اینترنتپذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. تعداد 

م شده ، در نمودار زیر ترسیها در سوییچ شاپرکثبت شده آنپذیرندگان  محل استقرار هایبه تفکیک استان
 است.

 
 1191بهمن  های کشور دری و موبایلی در استاننترنتیا تعداد ابزارهای پذیرش 11-1شکل 
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عال های تهران، اصفهان و خراسان رضوی فنمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
 اند.رار گرفتهها قگلستان در راس دیگر استاناصفهان و های تهران، هستند. در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان

های های کارتخوان فروشگاهی در استانتعداد سرانه تراکنش .4.3.4
 کشور

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

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

 1191ماه بهمن  ی مختلف برایهاکارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در استان
  ترسیم شده است.

 
 1191بهمن  درسال در هر استان  11های کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی تعداد سرانه تراکنش 11-1شکل 
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خوزستان
چهارمحال و بختیاری
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 هایدر سه جایگاه نخست تعداد سرانه تراکنش البرزهای هرمزگان، تهران و شود استانهمانطور که مالحظه می
اند و کرمانشاه، لرستان و اردبیل سال در هر استان، قرار گرفته 11کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی 

 اند.داشته چند ماه اخیرهای این ابزار را در نیز کمترین تعداد سرانه تراکنش

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص .4.4
دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و ها تراکنشمبالغ بررسی پراکندگی  برای ن قسمتدر ای

 . شودمعرفی مینیز دامنه مبلغی برای کارتخوان فروشگاهی 

 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش .4.4.1
درآمد، ثروت و ... محاسبه هایی نظیر گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 31شاخص نسبت دهکی

رداخت الکترونیک های پها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می
یار با مبالغ بسیار ریز و یا بسهای دهنده حذف تراکنشکه روند کاهشی آن در طول زمان نشانباشد کارتی می

اپرک را های شبکه شجدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنشود. شمیو کاهش بار شبکه تعریف  بزرگ
 ارائه نموده است که روند آن در نمودار بعدی نشان داده شده است.  1191از ابتدای سال 

 1191ماه سال بهمن  شاخص دهکی از ابتدا لغایت 14-1جدول 

 دوره زمانی
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 911444 9،114 9،311،114 فروردین

 1،115414 9،394 15،159،941 اردیبهشت

 1،134434 9،141 15،111،411 خرداد

 1،151411 9،131 15،151،111 تیر

 1،131451 1،991 15،541،414 مرداد

 1،131419 9،554 15،134،151 شهریور

                                                 

 
 4-3-4رجوع شود به پیوست  31
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 دوره زمانی
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 1،541454 9،343 9،953،411 مهر

 1،511431 9،151 9،134،145 آبان

 1،511414 9،341 9،141،411 آذر

 1،544431 9،341 9،144،151 دی

 1،151411 9،195 15،114،131 بهمن

 14-1*ادامه جدول 

 
 (1191نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول قیمتی )سال   11-1شکل 

و کاهش قابل حاکی از افزایش شاخص نسبت دهکی در اردیبهشت  11-1و نمودار  14-1اطالعات جدول
ماه مجددا روند افزایشی به خود گرفته است. مبالغ همن دی و ب اما در. می باشددر مهر تا آذر ماه توجه آن 
میلیون ریالی توزیع شده  15ریالی تا حدود  9،555ها در تمام این مدت به طور متوسط در بازه حدود تراکنش

ها، چیزی در حدود یک میلیون تومان است و است. به عبارت دیگر میانگین ده درصد باالی مبالغ تراکنش
اده های با مبالغ ریز مورد استفخت الکترونیک شبکه شاپرک به طور عمده برای پرداختابزارهای صنعت پردا
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 های کارتخوان فروشگاهیدامنه مبلغی تراکنش .4.4.2
 1191ماه بهمن  های مربوط به کارتخوان فروشگاهی طیدر این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

 گیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار

 14419که این بازه  اندریال قرار گرفته 155،555-355،555دربازه ها بر اساس نمودار، بیشترین تعداد تراکنش
اند ریال انجام گرفته 155،555ها با مبلغ زیر درصد تراکنش 15گیرد و حدود ها را در بر میدرصد از کل تراکنش

 زیر این مبلغ بوده است. اهدرصد مبالغ تراکنش 4141که صرفا 

 
 1191بهمن  های ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( دردامنه مبلغی تراکنش 14-1شکل 
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 دوره زمانی
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول
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 1334ماه بهمن  در کارتی الکترونیکپرداختهای بازار شبکهشاخص .4
و نیز سهم آنها از هر یک از  PSPهای های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکتشاخص

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

 های مناسب را اتخاذ نمود.سیاست

بر حسب تعداد و مبلغ  PSPهایشرکتاز  یکبازار هر  سهم .4.1
 ها تراکنش

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

ر باشد تا با نظارت ب تهها در صنعت اطالع داششرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا
وجود با مهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 
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های در همین راستا سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت .دینما فاینقش ا د،یشرکت جد تیصدور مجوز فعال
 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1191بهمن  ها دراز نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

درصدی از  41411ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 19431پرداخت ملت با سهم بههمانطور که مشخص است شرکت 
 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. مبلغ تراکنش

 
 1191بهمن  ها درتراکنشاز نظر مبلغ  PSPسهم بازار هر شرکت  3-1شکل 

نآسان پرداخت پرشی
11.447

فن آوا کارت
3.157

کارت اعتباری ایران
کیش
4.157

مبنا کارت آریا
3.347

الکترونیک کارت 
دماوند
5.517

به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک31.197

پاسارگاد
4.117

پرداخت الکترونیک
سامان
11.147

پرداخت نوین آرین
1.137

تجارت 
الکترونیک  

پارسیان
11.117

خدمات نوین داده  
ورزی سداد

4.417

سایان کارت
5.417

آسان پرداخت پرشین
4.597

فن آوا کارت
3.917

کارت اعتباری ایران  
کیش
11.517

مبنا کارت آریا
3.197

اوندالکترونیک کارت دم
5.517

به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک  11.417

پاسارگاد
4.117

پرداخت الکترونیک  
سامان
15.137

پرداخت نوین آرین
3.597

تجارت الکترونیک  
پارسیان

9.147

خدمات نوین داده  
ورزی سداد

15.117

سایان کارت
3.517



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1334ماه بهمن  در کارتی الکترونیکپرداختهای بازار شبکهشاخص .4
و نیز سهم آنها از هر یک از  PSPهای های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکتشاخص

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

 های مناسب را اتخاذ نمود.سیاست

بر حسب تعداد و مبلغ  PSPهایشرکتاز  یکبازار هر  سهم .4.1
 ها تراکنش

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

ر باشد تا با نظارت ب تهها در صنعت اطالع داششرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا
وجود با مهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 

19 
 

 

های در همین راستا سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت .دینما فاینقش ا د،یشرکت جد تیصدور مجوز فعال
 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1191بهمن  ها دراز نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-1شکل 

درصدی از  41411ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 19431پرداخت ملت با سهم بههمانطور که مشخص است شرکت 
 ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. مبلغ تراکنش

 
 1191بهمن  ها درتراکنشاز نظر مبلغ  PSPسهم بازار هر شرکت  3-1شکل 

نآسان پرداخت پرشی
11.447

فن آوا کارت
3.157

کارت اعتباری ایران
کیش
4.157

مبنا کارت آریا
3.347

الکترونیک کارت 
دماوند
5.517

به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک31.197

پاسارگاد
4.117

پرداخت الکترونیک
سامان
11.147

پرداخت نوین آرین
1.137

تجارت 
الکترونیک  

پارسیان
11.117

خدمات نوین داده  
ورزی سداد

4.417

سایان کارت
5.417

آسان پرداخت پرشین
4.597

فن آوا کارت
3.917

کارت اعتباری ایران  
کیش
11.517

مبنا کارت آریا
3.197

اوندالکترونیک کارت دم
5.517

به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک  11.417

پاسارگاد
4.117

پرداخت الکترونیک  
سامان
15.137

پرداخت نوین آرین
3.597

تجارت الکترونیک  
پارسیان

9.147

خدمات نوین داده  
ورزی سداد

15.117

سایان کارت
3.517



15 
 

 

های هر یک از از بازار تراکنش PSPهایسهم هر یک از شرکت .4.2
 ابزارهای پذیرش 

در ابزارهای  PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه  PSPهای های هر یک از شرکتشود. سهم تعدادی تراکنشپذیرش می

ماه بهمن  عات این جدول مبین آن است که دردر جدول زیر ارائه شده است. اطال 1191سال بهمن  و دی
پرداخت درصد متعلق به شرکت به 4431های کارتخوان فروشگاهی با بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1191

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از  11411موبایلی با های ابزار پذیرش ملت، از تعداد تراکنش
درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده  11415های ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد تراکنش

 است. 

  1191بهمن  و دییک از ابزارهای پذیرش در  های هرتراکنش از تعداد PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-1جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

های ابزار سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های ابزار سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش موبایلی

 اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی
 54447- 114117 144157 54537 54517 54537 54337 154117 94937 پرشینآسان پرداخت 

 54557 54557 54557 54597 54317 54137 54557 14157 14157 فن آوا کارت

 54557 54557 54517 54157 14457 54957 54197 44417 44137 کارت اعتباری ایران کیش

 54317 14147 14447 54157 54117 54517 54517- 14917 14937 مبنا کارت آریا

 54557 54557 54557 54557 54557 54557 54557 54517 54517 الکترونیک کارت دماوند

 54447- 14417 34157 94117 314197 114117 54117- 314457 314917 به پرداخت ملت

 54147- 14547 14317 14517 34117 14417 54517- 14317 14397 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 14347 114117 114437 14957- 354917 334117 54517 114447 114497 پرداخت الکترونیک سامان

 54157- 314417 344117 54397 54447 54117 54117 34347 34117 پرداخت نوین آرین

 54117 14337 34417 114117- 154117 144117 54597- 114117 114147 تجارت الکترونیک پارسیان

 54557 54557 54557 14557 94117 14117 54547- 44417 44447 خدمات نوین داده ورزی سداد

 54517 54517 54557 54557 54557 54557 54547- 54117 54197 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 پذیرش گذاری هر یک از شرکتفوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

 ها در ماهشود که بیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنشدهد. در جدول فوق مالحظه میرا نشان می
، در ابزار پذیرش به پرداخت ملتدرصد کاهش به شرکت  1345 ، در کارتخوان فروشگاهی بادی نسبت بهبهمن 

 3441و در ابزار پذیرش موبایلی با  تجارت الکترونیک پارسیاندرصد کاهش به شرکت  11411اینترنتی با 
ده های مختلف ارائه دهنسهم تعدادی شرکت تعلق داشته است. افزایش به پرداخت الکترونیک ساماندرصد 

 . نمایش داده شده استهای هر یک از ابزارهای پذیرش در نمودار بعدی تعداد تراکنشاز خدمات پرداخت 

 
 1191بهمن  های هریک از ابزارهای پذیرش دراز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

 1191ماه  منهدی و ب از بازار ابزارهای پذیرش برای PSPهای های هر یک از شرکتسهم مبلغی تراکنش 
ماه بیشترین سهم مبلغی از بهمن  ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در 3-1در جدول 

درصد متعلق  91414درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  54411های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با تراکنش
رکت آسان پرداخت پرشین درصد متعلق به ش 11414ت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با پرداخبه شرکت به

 بوده است.
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 1191بهمن  و دییک از ابزارهای پذیرش در  های هراز مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  3-1جدول 

 PSPشرکت 

های تراکنشسهم از مبلغ 
 کارتخوان فروشگاهی

های ابزار سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش اینترنتی

های ابزار سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش موبایلی

 اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی

 54117- 144117 144947 54547 54197 54117 54537 44147 44117 آسان پرداخت پرشین

 54557 54557 54557 54517- 54347 54117 54537- 14317 14317 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 54557 54517 54517 54157 14117 14117 54197 114517 114147 کیش

 54137 14417 14417 54557 54537 54537 54317 34157 34117 مبنا کارت آریا

 54557 54557 54557 54557 54557 54557 54557 54517 54517 الکترونیک کارت دماوند

 54157- 14437 34137 54437- 144917 144417 54457- 114547 114447 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 54357- 34957 14157 54517 14517 14557 54547 44117 44117 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 14147 144117 114497 54147 94417 14147 54197 154117 94937 سامان

 54197- 334317 334457 54517 54347 54317 54547 34117 34517 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 54317 14917 14417 54517- 14197 14937 54517 94417 94417 پارسیان

خدمات نوین داده ورزی 
 54557 54557 54557 54137- 334447 314317 54147- 94147 154517 سداد

 54517 54517 54557 54557 54557 54557 54557 34337 34337 سایان کارت

در ابزار  1191 بهمن  و دیها در دو ماه اختالف بین سهم مبلغی تراکنششایان ذکر است که بیشترین 
 و، در ابزار پذیرش اینترنتی به پرداخت ملتمتعلق به شرکت کاهش درصد  4145کارتخوان فروشگاهی با 

 بوده است. پرداخت الکترونیک سامانافزایش متعلق به شرکت  1441و  درصد 1445با موبایلی به ترتیب با 
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 دهد.نمایش می 1191ماه بهمن  های ابزارهای مختلف را دراز مبلغ تراکنش PSPهای نمودار زیر سهم شرکت

 
 1191بهمن  در های هر یک از ابزارهای پذیرشاز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  1-1شکل 

هم ین سکمترمقایسه جداول و نمودارهای این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند 
سهم آن از بازار تمام  و استهای ارائه دهنده خدمات داشته ها را در بین شرکتتعدادی و مبلغی تراکنش

 ابزارهای پذیرش تقریبا صفر بوده است.

 -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال .4.3
 24هیرشمن

گیری میزان رقابت و انحصار، اندازه گیری تمرکز بازار است. هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر یک روش اندازه
 تر خواهد بود.انحصار نزدیکتر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به باشد، بازار رقابتی
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هیرشمن -های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 مفهوم بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شود. شاخصسنجیده و بررسی می

صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت  ایهبنگاه همه از اطالعات شاخص این. است تمرکز
 کند.می استفاده

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

 فروش، تولید، هایاندازه 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 یا صنعت در هابنگاه آن برای همه مانند و کار نیروی

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

HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖
3𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 

𝑆𝑆𝑖𝑖که 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  3

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

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

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1555کمتر از  رقابتی
 1155تا  1555بین  تمرکز مالیم

 1155باالی  تمرکز

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

 به کار گرفت. به ازای ابزارهای مختلف

11 
 

 

باشد به ازای می PSPشرکت  13این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  1-1در جدول 
یرش های بازار هر ابزار پذهر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش

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

 هیرشمن-محاسبه شاخص هرفیندال 1-1جدول 

و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

Si  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  Si 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   Si  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 3،541411 11411 5455 5451 153419 15411 آسان پرداخت پرشین

 5455 5455 5451 5431 11411 1415 فن آوا کارت

 5455 5455 3419 1445 19419 4441 کارت اعتباری ایران کیش

 31441 1414 5453 5411 1441 1491 مبنا کارت آریا

 5455 5455 5455 5455 5455 5451 الکترونیک کارت دماوند

 3441 1441 114414 31419 111431 31445 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک بانک 
 9411 1454 1453 3411 41451 1431 پاسارگاد

 313411 11411 111411 35491 311411 11444 پرداخت الکترونیک سامان

 441431 31441 5411 5444 1411 3434 پرداخت نوین آرین

 15415 1433 1،444441 15411 354441 11411 تجارت الکترونیک پارسیان

 5455 5455 19411 9411 19411 4441 خدمات نوین داده ورزی سداد

 5455 5451 5455 5455 5441 5411 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 39435182 - 29144151 - 19553133 - هیرشمن
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از بازار  1191ماه بهمن  هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک در -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می
دست آمده است به 1،51141و  3،44141ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا  دهنده تمرکز بسیار باال، نشان1-1( که با توجه به جدول 1،155)باالتر از 
ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار که تعداد بسیار کمی از شرکت

اطالعات ( که بر اساس 1،155تا  1،555به دست آمده است )بین  1،11149کارتخوان فروشگاهی عدد حدود 
های ارائه دهنده خدمات باشد. لذا سایر شرکتدر بازار این ابزار می ، مبین وجود تمرکز مالیم1-1جدول 

ختالف ا تری از بازار را دارند.پرداخت در بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار دیگر، سهم قابل توجه
 ارائه شده است. 1-1در جدول  دیماه نسبت به ماه بهمن  هیرشمن در-میزان شاخص هرفیندال

 1191بهمن  و دیهیرشمن در -شاخص هرفیندالاختالف مقایسه  1-1ل جدو

 HHI 
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی اختالف بهمن دی
شاخص 
-هرفیندال
 هیرشمن

4/233,34 4/229,39 -13/11 9/343,92 5/411,24 -11131/51 9/532,31 9/592,35 -81/12 

نسبت به ماه بهمن  ماه در هیرشمن-که شاخص هرفیندال شودمالحظه می 1-1بر اساس اطالعات جدول 
کاهش داشته است، اما میزان کاهش در بازار ابزار پذیرش اینترنتی بسیار باال  ابزار پذیرش هر سه در بازار  دی

کاهش قابل توجه سهم شرکت  1-1با توجه به جدول  که علت آن واحد کاهش بوده است، 1،111و نزدیک به 
ه به درصد در دی ما 11414تجارت الکترونیک پارسیان از تعداد تراکنشهای بازار ابزار پذیرش اینترنتی از 

با این اصاف میزان کاهش به میزانی نبوده است که ساختار تمرکز بازار درصد در بهمن ماه بوده است.  11415
بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار  تغییر دهد. کاهش شاخص هرفیندال تمرکز باال به تمرکز مالیم را از 

ها افزایش قدرت بازاری دیگر شرکتسه بازار و  های ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال در هربین شرکت
 باشد.می
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 اثربخشی کارتخوان فروشگاهیشاخص  .4.4
ضور حنیازمند به  ابزارِارائه دهنده خدمات پرداخت در پرداخت الکترونیک با  هایشرکتجهت سنجش عملکرد 

 فروشگاهی و یا تعدادهای کارتخوان ، صرف تعداد تراکنشکارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش یعنی  کارت
باشد، بلکه این دو شاخص در کنار یکدیگر مشخص کننده های فروشگاهی شاخص مناسبی نمیکارتخوان

 هاست. عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزار توسط شرکت

سبت ن استفاده نمود. این شاخص بیانگر« فروشگاهی خوانتاثربخشی کار»توان از شاخص میبرای این منظور 
داد شبکه، به نسبت تعهای کارتخوانهای یک شرکت از کل تراکنشهای فروشگاهی کارتخوانهای اکنشتر

 عدد حاصل .34است هافعال سیستمی شرکت یهاخوانکل کارتیک شرکت بهفعال سیستمی های خوانکارت
یانگر بو مقدار آن  دهدهای یک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیکی را نشان میخوانمیزان اثربخشی کارت

 شبکه شاپرک است. مثال اگر اینهای فروشگاهی کارتخوانهای توانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان 
اندازه به شبکه شاپرککارتخوانهای های شاخص برای شرکتی یک باشد؛ یعنی سهم آن شرکت از کل تراکنش

ور است. چنانچه این شاخص برای شرکتی های کشخوانهای آن شرکت از کل کارتخوانسهم تعداد کارت
های وانخهایش بیش از سهم تعداد کارتخوانهای آن بانک روی کارتباالتر از یک باشد یعنی جذب تراکنش

 PSPهای شرکتهر یک از این شاخص برای  4-1در جدول  .های کشور استخوانآن شرکت از کل کارت
 محاسبه شده است.
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 1191در بهمن  هر شرکت فعال سیستمی فروشگاهی هایخواناثربخشی کارت شاخص 4-1جدول 

 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  فعال سیستمی کارتخوان فروشگاهی

  ابزار سهم از کل تعداد هاسهم از کل تراکنش فروشگاهی

 1441 5411 54314 به پرداخت ملت

 1411 5411 54111 پرداخت الکترونیک سامان

 1433 5451 54151 آسان پرداخت پرشین

 5414 5451 54511 فن آوا کارت

 5411 5414 54111 تجارت الکترونیک پارسیان

 5413 5415 54513 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 5444 5415 54544 خدمات نوین داده ورزی سداد

 5441 5451 54531 پرداخت نوین آرین

 5441 5451 54519 مبنا کارت آریا

 5414 5411 54544 کارت اعتباری ایران کیش

 5411 5453 54551 سایان کارت

 5434 54551 545551 الکترونیک کارت دماوند

 - 1 1 مجموع
 

ص شاخبه پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین شرکت  سهتنها  ماه بهمندر 
یشتر از ها بهای این شرکت بر روی کارتخوانمعنا که جذب تراکنشبه این اثربخشی باالتر از یک داشتند. 

 هایبه عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوانهای کشور بوده است. هایشان از کل کارتخوانسهم تعداد کارتخوان
تر عمل موفقها به نسبت سایر شرکت هابیشتر تراکنشجذب ای بوده در ها به گونهاین شرکت فروشگاهی

 است.  نموده

ختلف های مهای شرکتلذا مشخص است که شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی کارایی توزیع کارتخوان
ذب ها برای جها به سبب کاراتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارتخوانکند و شرکترا بررسی می

 های بیشتر، شاخص اثر بخشی این ابزار پذیرش را بهبود دهند.تراکنش
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 بندیجمع .6
ختلف گیری ابعاد مدر راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه

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

 در همین ماه پرداخته است. "های بازارشاخص"و نیز "ماه بهمن  های عملکرد شبکه شاپرک درشاخص"

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

ف شاپرک به نقدینگی بر خال هایمورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از رشد نسبت ارزش تراکنش
شاخص نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی، در طول مدت مورد بررسی بوده است که 

یزان بیشتری از م سهمرونیک با جذب اعتماد عمومی توانسته است مبین آن است که صنعت پرداخت الکت
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نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی و جبران کاهش  نقدینگی را به خود اختصاص دهد.
کی یبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش، 

ی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول از عوامل اصل
 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 تراکنشرههوضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی ب

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

در این شماره به دلیل عدم انتشار اطالعات جدیدتر در شایان توجه است که  است.الکترونیکی پرداخت شده 
 ی پیشین بولتن مجددا مورد استفاده قرار گرفته است.شماره اقتصادی هایسایت بانک مرکزی ج.ا.ا.، شاخص

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

همن ب اند. نتایج حاکی از آن بوده که دربندی شدهطبقه هاپراکندگی مبلغی تراکنشمیزان نفوذ جغرافیایی و 
افزایش  1191ماه بهمن  و نیز 1191ماه  دیها نسبت به ماه سال جاری تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنش

درصدی ارزش  4444ها )تورم زدایی شده( نیز حاکی از رشد داشته است. محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش
 1191 ماهبهمن  نسبت به آن درصدی 943وکاهش  1191ماه  دیماه نسبت به بهمن  هایحقیقی تراکنش

همن ب ، مجموع مبالغ حقیقی تراکنش ها نسبت بههاداد تراکنشدرصدی تع 31431با وجود رشد  لذابوده است. 
برای انجام پرداخت ها تراکنشدرصدی داشته است و این امر مبین آن است که  1کاهش حدود   1191ماه 

اد تعداد ابزارهای پذیرش و تعدکلی در  . رشداندصورت پذیرفتهتری، انجام بهای کاالهای به نسبت کم ارزش
نیز حاکی از آن است که اندازه بازار صنعت پرداخت  1191ماه بهمن  نسبت به 1191ماه بهمن  رها دتراکنش

گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه از بزرگتر شده است. در همین دوره سهم تعدادی خدمت مانده
 در بازار ر ابعادکل خدمات کاهش یافته و سهم خدمت خرید کاال و خدمات بیشتر شده است. به عبارت دیگ

 کاهش سهم راستای در شاپرک هایسیاست و است یافته افزایش گزارش مورد خرید کاال در دوره خدمت

 است.  موفق عمل نموده گیریمانده خدمت
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کاربری  خطاهای خطاها، همچنان از نوع بروز دلیل ترینعمده که دهدمی نشان هاتراکنش خطاهای تحلیل
نماید. همچنین در مقایسه ماهانه تنها خطای می تاکید فرهنگسازی در این زمینه را و آموزش لزوم که است

یار خطای شاپرکی بس افتند. در این میان اههمراه بود کاهشو سایر انواع خطا با  است داشتهکاربری افزایش 
س حشاپرک و نیز دسترس پذیری حس شده پذیری درصد بوده است. میزان دسترس 44قابل توجه و  بالغ بر 

به نسبت  قاما میزان تراکنشهای معوداشته است.  بهبودنیز به همین دلیل  دی ماه کل شبکه نسبت بهشده 
 درصدی داشته است. 344 دی ماه رشد

نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در این بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد 
ر گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزارها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها به محاسبه قرا

د نتایج در بع سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. 11ازای افراد باالی 
رش وجود دارد که باالترین ابزار پذی 411نفر،  15،555کشوری بیان کننده آن است که در کل کشور به ازای هر 

همچنین در بعد نفر تعلق دارد.  15،555عدد به ازای هر  413سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
بیشترین ماه انجام گرفته است و بهمن  سال در طول 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  11411کشوری 

 11عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  14413ن فروشگاهی با سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا به کارتخوا
سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ جغرافیایی در بعد کشوری به این ابزار پذیرش تعلق داشته 

 است.

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

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

اند. شاخص ها قرار گرفتهدر راس دیگر استان اصفهان و گلستان های تهران،پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی استان
ه مبلغی دامن ماه روند افزایشی به خود گرفته است. از دینسبت دهکی مبالغ نیز پس از سه ماه روند کاهشی، 

-355،555ها دربازه یشترین تعداد تراکنشبنیز حاکی از آن بوده که های کارتخوان فروشگاهی تراکنش

درصد  4415گیرد و حدود ها را در بر میدرصد از کل تراکنش9419که این بازه  اندریال قرار گرفته 155،555
 اند.ریال انجام گرفته 155،555زیر  ها با مبلغتراکنش
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کی یبخشی از آن با افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از نفوذ جغرافیایی ابزارهای پذیرش، 

ی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول از عوامل اصل
 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 تراکنشرههوضعیت رکودی و کاهش تولید و تقاضا در برخی ب
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و نیز سهم آنها از  PSPهای های این بخش با هدف درک سهم بازار هر یک از شرکتبخش سوم: شاخص
هر یک از ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک تعریف و محاسبه شد. نتایج شاخص سهم از بازار حاکی 

درصدی از تعداد  4431ها و درصدی از مبلغ تراکنش 4411حدود از آن بوده که شرکت به پرداخت ملت با سهم 
بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. باالترین سهم ها، بیشترین سهم از تراکنش

درصدی اختصاص  1414ابزار پذیرش موبایلی به شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم  هایاز مبلغ تراکنش
و  9414پرداخت ملت با سهم به ترتیب ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی به شرکت به داشته و در

درصدی تعلق داشته است. به لحاظ تعدادی نیز در ابزار پذیرش موبایلی، آسان پرداخت پرشین با سهم   54411
درصدی و در  1415درصدی، در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم  1411

اند. شایان ذکر درصدی بیشترین سهم از بازار را داشته 4431کارتخوان فروشگاهی به پرداخت ملت با سهم 
ها را در بین ترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنشپایینشرکت الکترونیک کارت دماوند  در این ماه نیز است که

سهم آن از بازار تمام ابزارهای پذیرش تقریبا صفر  و ستهای ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته اسایر شرکت
 بوده است.

هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باال در بازار ابزار پذیرش  -نتایج اندازه گیری تمرکز بازار با شاخص هرفیندال
خود  ها سهم قابل توجهی از بازار را بهموبایلی 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
بایلی و ابزار پذیرش مو هر سه ابزار پذیرش یعنی ابزار پذیرش اینترنتی،در بازار  هیرشمن -شاخص هرفیندال

واحدی  11 و 1541،  1،11141ود حدکاهش به ترتیب  دینسبت به ماه بهمن  در ماهکارتخوان فروشگاهی 
 ر سهه ها در بازارداشته است که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار و افزایش قدرت بازاری دیگر شرکت

علت این میزان کاهش در شاخص هرفیندال باشد. می بازار ابزار پذیرش اینترنتیبه ویزه در  ابزار پذیرش
، کاهش قابل توجه سهم بازاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به در بازار ابزار پذیرش اینترنتی هیرشمن

ن و بهبود سهم سایر شرکتها از تعداد تراکنشهای ایعنوان باالترین دارنده سهم تعدادی تراکنشهای اینترنتی 
ت که به میزانی نبوده اساینترنتی در بازار ابزار پذیرش بوده است. اما میزان کاهش این شاخص ابزار پذیرش 

 منجر به تغییر سطح تمرکز از تمرکز باال به تمرکز مالیم شود.
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اخص به ش ی فروشگاهیهاشاخص اثر بخشی کارتخواننکته شایان توجه در این شماره بولتن افزوده شدن 
شرکت از کل  یک کارتخوان فروشگاهیهای نسبت تراکنش این شاخص بیانگر  .بوده استهای پیشین بولتن 

 هاخوانکل کارتهای یک شرکت بهخوانشبکه، به نسبت تعداد کارت کارتخوانهای فروشگاهی هایتراکنش
به پرداخت ملت، شرکت  سهتنها  ماه بهمندر است. نتایج حاصل از این شاخص مبین این بوده است که 

دیگر  به عبارتشاخص اثربخشی باالتر از یک داشتند. پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین 
بت سایر ها به نسهای فروشگاهی این شرکتها به گونه ای بوده در جذب بیشتر تراکنشنحوه توزیع کارتخوان

ای هشاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی کارایی توزیع کارتخوان .تر عمل نموده استشرکتها موفق
ها ها به سبب کاراتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارتخوانی کند و شرکتهای مختلف را بررسی مشرکت

 اثر بخشی این ابزار پذیرش را بهبود دهند. های بیشتر، شاخصی جذب تراکنشبرا
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 منجر به تغییر سطح تمرکز از تمرکز باال به تمرکز مالیم شود.
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 اثر بخشی این ابزار پذیرش را بهبود دهند. های بیشتر، شاخصی جذب تراکنشبرا
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 واژه نامه .7
ه شبکدر این بخش منظور از انواع واژگان به کار برده شده در متن بولتن در دو بخش واژگان تخصصی 

اصطالحات و  و "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"الکترونیک پرداخت کارتی بر اساس 
 . شودمیبیان 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

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

 و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.
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  27انواع خدمات .7.1.2
 گیری است.الکترونیکی پرداخت کارت شامل خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و ماندهخدمات موجود در شبکه 

 28خرید کاال و خدمات .7.1.3
خدمتی است که دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه 

 پردازد. الکترونیکی پرداخت، می

 23پرداخت قبض .7.1.4
های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه آن دارنده کارت هزینه پرداخت خدمتی است که با استفاده از

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

 30خرید شارژ تلفن همراه .7.1.4
نماید. پرداخت می خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه

و خرید و  11زمانبه دو صورت خرید و شارژ هم تواندباشد و میدار میاین خدمت در زمره خریدهای شناسه
 انجام شود.زمان شارژ غیر هم
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 32مانده گیری .7.1.6

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

  33هاوضعیت تراکنش .7.1.7
 تراکنش موفق کاربری  .7.1.7.1

 وند(.شها با کد پاسخ صفر در سامانه مشخص میتراکنشی است که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنش
 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش .7.1.7.2

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

 خطای پذیرندگی تراکنش .7.1.7.3

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

 خطای شاپرکی تراکنش .7.1.7.4

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

 خطای کاربری تراکنش .7.1.7.4

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

                                                 

 
13 Balance Inquiry 
11Transaction Status 
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 تراکنش خطای کسب و کار .7.1.7.6

تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید 
های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرک، بانکPSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی

و لذا به طور  باشدطبیعتا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمی
ش ، تراکن ینا یهاصالح یاتعمل"شود؛ خطاهایی از جمله کار معرفی میجداگانه، تحت عنوان خطای کسب و 

  و ... . "است یرفتهصورت پذ یتال با موفققب
 تراکنش موفق سیستمی .7.1.7.7

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

 یی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزانهمایش دهندهچرا که ن ؛شوندمی
 اند.سیستم رخ داده

 تراکنش ناموفق سیستمی .7.1.7.8

ا شامل هی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.ی و خطاهای پذیرندگی میخطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرک

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی .7.1.7.3

ه جز های شبکه پرداخت الکترونیک کارت بتراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش
 شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش

 انواع ابزارهای پذیرش  .7.1.8
های کارتخوان فروشگاهی، ابزار پرداخت کارت شامل دستگاهی الکترونیکی انواع ابزارهای موجود در شبکه

 پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی، و کیوسک پرداخت است.
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 34کارتخوان فروشگاهی .7.1.8.1

صورت  وجه به تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می ابزاری است سیار و یا غیر سیار
های یهای فروشگاهی ویژگبرای کارتخوان .منتقل شود پذیرندهبه حساب  الکترونیکی از حساب دارنده کارت

 توان در نظر گرفت:زیر را می

o  تراکنش  45یا بیش از  45کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه
 میلیون ریال باشد. 35های آن در یک ماه حداقل داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

o  و کمتر از  1کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از
 میلیون ریال باشد. 35های آن در یک ماه کمتر از تراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش 45

o باشد. هداشتی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش کارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازه 
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 .7.1.8.2

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت 
 نماید.ی، فراهم م11اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی .7.1.8.3

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه 
 آورد.، فراهم می14پرداخت موبایلی
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 انواع تراکنش .7.1.3
 ی کارتتراکنش دارنده  .7.1.3.1

ی پرداخت )شاپرک( وارد شبکه 3155و  3355 یشود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
های با در سوییچ شاپرک، تراکنش 5445141191در تاریخ  9595ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهمی

 ISOتبدیل شدند. این تغییرات مطابق با استاندارد  3155به  155ی های با شناسهو تراکنش 3355به  355ی شناسه

شود ولی با عملیات برداشت از کارت انجام می 3355ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 3551 ینسخه 1111
 شود.گیری ارائه میعملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 3155ی شناسه

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش .7.1.3.2

شود. هدف از این اخت ارسال میی خدمات پردشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
ست. مطابق ا تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها تراکنش

این  یگیرد. شناسههای زمانی مشخص انجام میها عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلاین درخواست
های (. شرکت9595ی قبل از اجرایی شدن بسته 335ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 3335ها تراکنش

یا تغییر روز مالی( این  cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  11ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ی کارت ارسال کنند.تراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده

 اصالحیه تراکنش .7.1.3.3

ر خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در ی کارت دچادارنده اگر تراکنش
 3135ها نشی این تراکی کارت بازگردد. شناسهشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.9595ی قبل از اجرایی شدن بسته 135و  155ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
 معوق تراکنش .7.1.3.4

ساعت به  11تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده راکنشت
 3355 یگویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسهسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 3335که تراکنش 
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 تراکنش مالی .7.1.3.4

ز ها پول اباشد. در این تراکنشت که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض میتراکنشی اس
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 تخصصی اقتصادی هایشاخصاصطالحات و  .7.2
 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی .7.2.1

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

 تعریف نقدینگی و حجم پول .7.2.2

 شود. اطالق می 14 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول، اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک های دیداری، سپردهشود. سپردهتعریف می 11هابخش خصوصی نزد بانک

 های تجاری است. ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرضهای غیر دیداری، انواع سپردهپول یا سپردهمنظور از شبه

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

 کوکات در دست اشخاص از نقدینگیسهم اسکناس و مس .7.2.3

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی
 155 ×  نقدینگی 
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 تولید ناخالص داخلی .7.2.4

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

 شوند.لحاظ می GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 

 هاارزش اسمی تراکنش .7.2.4

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

 هاارزش حقیقی تراکنش .7.2.6

 شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای، اگر در دوره
 نحوه محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است:  .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن

=
𝑖𝑖 مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه

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

 هاشاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش .7.2.7

قسمت برابر به لحاظ  15ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به ها، تراکنشبرای تعیین دهک
های مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنش نماییم که یک دهم از تراکنشهای با پایین ترینمی تعدادی، تقسیم

 شود.می با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  
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 فروشگاهی خوانتاثربخشی کار .7.2.8

های یک شرکت از کل تراکنشهای فروشگاهی کارتخوانهای نسبت تراکنش این شاخص بیانگر
فعال  یهاخوانکل کارتیک شرکت بهفعال سیستمی های خوانشبکه، به نسبت تعداد کارتهای کارتخوان

  .ها استسیستمی شرکت

تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت
تعداد تراکنشهای کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت
تعداد کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

 فروشگاهی خوانتاثربخشی کار  =

 

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یک یهاخوانکارت یاثربخش یزانعدد حاصل م
. مثال شبکه شاپرک است یفروشگاه یهاکارتخوان یهاشرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
که شاپرک شب رتخوانهایکا یهاسهم آن شرکت از کل تراکنش یعنیباشد؛  یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

 یشاخص برا ینکشور است. چنانچه ا یهاخوانآن شرکت از کل کارت یهاخواناندازه سهم تعداد کارتبه
از سهم تعداد  یشب یشهاخوانکارت یآن بانک رو یهاجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت
 کشور است. یهاخوانآن شرکت از کل کارت یهاخوانکارت
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تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت
تعداد تراکنشهای کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت
تعداد کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

 فروشگاهی خوانتاثربخشی کار  =

 

و مقدار  دهدیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یک یهاخوانکارت یاثربخش یزانعدد حاصل م
. مثال شبکه شاپرک است یفروشگاه یهاکارتخوان یهاشرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
که شاپرک شب رتخوانهایکا یهاسهم آن شرکت از کل تراکنش یعنیباشد؛  یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

 یشاخص برا ینکشور است. چنانچه ا یهاخوانآن شرکت از کل کارت یهاخواناندازه سهم تعداد کارتبه
از سهم تعداد  یشب یشهاخوانکارت یآن بانک رو یهاجذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت
 کشور است. یهاخوانآن شرکت از کل کارت یهاخوانکارت
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